
Verslag ouderraadsvergadering d.d. 31-08-2021 
 
Aanwezig: Kareliene, Margreet, Wendy, Sabrina, Floris en Jolanda. 
Afwezig: Denise  
 

1. Opening  
De vergadering wordt om 20.05u (online) geopend.   

 
2. Controle verslag van de vergadering d.d. 07-06-2021  

• Notulen worden door secretaris na een vergadering aangepast voor op de website en 
vervolgens naar Fedor gestuurd. Hij stuurt ze door naar Judith Bom die ze op de website zet. 
Er is ruimte voor 4 notulen, dus de notulen van de ALV en drie vergader-notulen staan er op. 
De ALV blijft staan, de vergadernotulen rouleren door. 

 
3. Ingekomen stukken 

• Mail van kamplocatie met contactpersoon. Jolanda stuurt deze door naar Floris. Mocht Floris 
zelf niet de eerste zijn die aankomt maandagochtend, dan zorgt hij dat het nummer bij de 
ouders bekend is die vooruit rijden.  
 

4. Financieel 

• Stukken voor de ALV zijn klaar.  

• We eindigen dit schooljaar positief.  

• Sportcommissie heeft geen rekening gestuurd dit jaar.  

• Er is een reserve opgebouwd. Deze is o.a. nodig voor het aanvullen van tekorten, ook 
met oog op de toekomst. De leerlingaantallen gaan dalen, maar de vaste lasten blijven 
vaak gelijk.  

• Voorstel van de financiële commissie is om de ouderbijdrage gelijk te houden.  

• Het innen van de ouderbijdrage zal, net als vorig jaar, weer vlot na de ALV gebeuren.  

• Komende week zit de financiële commissie met de kascontrolecommissie.  

• Op het AVG-formulier voor nieuwe leerlingen staat de vraag of gegevens gedeeld mogen 
worden met de OR.  

 
5. Nieuws van het team 

• Het team heeft een startweek gehad voor aanvang school en zijn met de formatie zoals 
gedeeld voor de vakantie heel enthousiast gestart aan dit schooljaar.  

• De verrassing vanuit de OR voor start schooljaar werd wederom heel erg 
gewaardeerd!  

• Het jaarplan voor komend schooljaar is ambitiues, maar haalbaar volgens Floris.  

• Er is overleg geweest met de nieuwe schoolfotograaf. Zij heeft een duidelijke visie over hoe ze 
de kinderen op de foto wil vastleggen. Daarbij draait het vooral om het veilig voelen en om het 
gezien worden. In de nieuwsbrief komt een korte uitleg dat nav vragen van ouders en overleg 
met de OR gekozen is voor een andere fotograaf dit jaar en dat er na de foto’s een evaluatie 
plaatsvindt.  

 
6. Evaluatie afgelopen activiteiten: 

• Musicals; 

• Volgend jaar goed wie de bloemen regelt. 

• Einde schooljaar: leuk dat er een attentie was vanuit school voor de OR-leden!  
 

Komende activiteiten 

• Schoolreisje/schoolkamp:  

• Denise is met de PLUS in contact over de boodschappen. 

• Floris heeft met ouders gecommuniceerd dat er vrijdag voor kamp de mogelijkheid is 
om op school te kijken wat de kinderen allemaal krijgen op kamp, zodat ze kunnen 
aangeven wat wel en niet mogelijk is en eventueel zelf nog wat mee kunnen geven (of 
wij vanuit de OR nog iets kunnen regelen).  

• De muziekbox is nog niet geregeld. Floris heeft uitgevraagd bij het team en de 
gymformatie.  

• Er is een oproep voor speelgoed uitgegaan. Als hier weinig reactie op komt, kan er 
eventueel vanuit de OR nog iets aangeschaft worden (ballen e.d.) 

• Jolanda bevestigd nog even de definitieve leerlingaantallen aan Middelweerd, zodat 
de bussen groot genoeg zijn.  

• Schoonmaakmiddelen mogen vanuit school gepakt worden. Komende jaren kunnen 
we dit ook zo regelen.  



• ALV 

• Jolanda maakt nog het jaarverslag en de uitnodiging. Als alle gegevens compleet zijn, 
mogen ze naar Floris. Hij verstuurt ze dan via Social Schools. De ALV mag weer live 
op school.  

• Nieuwe leden uitnodigen voor de ALV en eventueel na de ALV nog even kort zitten 
om wat concrete dingen te bespreken.  

• Dag van de Leerkracht 

• Vanuit Kalisto krijgen leerkrachten een presentje. Vanuit de OR nog iets kleins 
regelen? Jolanda neemt dit op met Denise. 

 
7. Voorsteldata vergaderingen  

• De voorsteldata worden goedgekeurd. Rondom Sinterklaas wordt even gekeken of een extra 
vergadering nodig is. De vergaderingen vinden om en om op school en online/bij iemand 
anders plaats. Floris is aanwezig op school en bij de andere vergaderingen sluit hij online aan. 
Voor nu betekent dat dus dat de ALV live op school is en de vergadering van 13 oktober niet. 

 
8. Herverdelen taken 

• Sabrina heeft nagedacht over het secretariaat en geeft aan dat het niet echt haar ding is. Er 
wordt bij de nieuwe leden gepolst of zij interesse hebben in het overnemen van het 
secretariaat en anders worden de taken roulerend door de hele OR overgenomen.  

• Jolanda zorgt voor een goede overdracht en een duidelijk overzicht. 

• Ook voor de taken van de OR in het algemeen, zodat iedereen een beetje op de 
hoogte is van de agenda.  

• Bij de ALV notuleert Kareliene en daarna wordt gekeken hoe verder.  
 

9. Rondvraag 

• Floris vraagt of de mail van Martin Metselaar aangekomen is. Deze ging over de nieuwe 
wetgeving. Margreet heeft hierop gereageerd en we staan nu als het goed is op de mailingslist.  

• Bij de PLUS is nu een spaaractie voor clubs en verenigingen en ook de Kiviet staat hierbij. 
Vraag vanuit de OR of we dit kunnen promoten. Vanuit Kalisto is er een regelgeving over dit 
soort acties die belangenverstrengeling moet voorkomen, maar Floris ziet geen bezwaar om er 
even extra aandacht aan te besteden. Margreet maakt een stukje die verspreid kan worden 
onder ouders, zodat er vanuit school wellicht een extra boost gegeven kan worden aan de 
punten voor de Kiviet.  

 
10. Sluiting  

De vergadering wordt om 21.00u gesloten.  
 

 


