
Verslag ouderraadsvergadering d.d. 09-03-2021 
 
Aanwezig: Floris, Kareliene, Margreet, Denise, Wendy, Sabrina en Jolanda.  
 

1. Opening  
De vergadering wordt om 20.15u (online) geopend.   

 
2. Controle verslag van de vergadering d.d. 16-11-2020  

• De notulen die op de website staan zijn een aangepaste versie van de notulen die binnen de OR 
gedeeld worden in verband met de AVG.    

o Offertes vervoer schoolkamp/-reisje zijn aangevraagd. Prijzen liggen dicht bij elkaar, er is 
weer gekozen voor Middelweerd. Aanvraag voor volgend jaar is gedaan. 

• Notulen worden goedgekeurd en komen op website.  
 

3. Ingekomen stukken 

• Factuur musical 

• Rouwkaart partner Betty 

• Bevestiging huur kamplocatie volgend schooljaar. 
 

4. Update vanuit school 

• Compliment aan de OR voor de verrassing (vlaggentjesactie) en voor de samenwerking bij het 
overlijden van de partner van Betty.  

• Het zijn roerige tijden op school, protocol corona wordt constant aangepast. Contact met 
ouders blijft lastig. Leerkrachten geven zo veel als kan een inkijkje in de klas door het 
weekbericht en er wordt veel gecommuniceerd dat de leerkrachten bereikbaar zijn indien nodig.  

• De klassenouderapp is al een paar keer gebruikt het werkt erg fijn. Formele berichten gaan via 
Social Schools, informele berichten of de last-minute berichten via deze app.  

• Informatieavond over groeimindset is erg positief ontvangen door de aanwezigen.   
 

5. Gymlessen 

• De communicatie rondom de gymlessen is besproken. Door Corona zijn er maatregelen zoals 
oa het niet douchen na de gym. Het team neemt dit mee in de verdere communicatie die 
voortvloeit uit de wijzigingen rondom de coronamaatregelen. 

 
6. Houdbaarheid boodschappen in voorraad 

• Dit wordt nagekeken.  
 

7. Financiën 

• Ouderbijdrage: 2e termijn-incasso’s zijn binnen.  

• Oninbare bedragen zijn minder dan begroot.  

• KUVO wordt nog aangepast. 

• Administratie is goed op orde, fijn! 

• Er komt een aparte post voor Pasen op de begroting in verband met de paaseieren.  
 

8. Evaluatie afgelopen activiteiten: 

• Vlaggetjesactie is goed ontvangen.   

• (Lief en) Leed: Bloemen voor lid team.  
 

9. Komende activiteiten 

• Pasen wordt digitaal gevierd. Naast het paasverhaal, worden door de bovenbouw paaseieren 
verstopt voor de onderbouw. De OR regelt de paaseieren. Dit jaar zijn er plastic eieren om te 
verstoppen en chocolade-eitjes om te eten.  

• Communie gaat waarschijnlijk niet door dit jaar in verband met coronamaatregelen. Mocht het 
toch doorgaan, dan worden er kaartjes geregeld.   

• De A4D is helaas wederom afgelast, wel is de home-edition weer mogelijk 
 

10. Rondvraag 

• Er wordt gekeken naar andere opties voor de schoolfotograaf.  
 

11. Sluiting  
De vergadering wordt om 21.30u gesloten.  

 


