
Verslag ouderraadsvergadering d.d. 9 juni 2020  
 
Aanwezig: Kareliene Pouw, Margreet van der Does, Nils van Wees, Wendy de Bruin en Jolanda 
Brouwer.    
Afwezig; Quirine Faber, Denise Tomassen en Patricia van der Grift. 
 

1. Opening  
Vanwege de coronacrisis is de vergadering online. De vergadering wordt om 20.15u door de voorzitter 
geopend.  

 
2. Controle verslag d.d. 12 mei 2020 

• Notulen worden goedgekeurd en komen op de website.  
 

3. Ingekomen stukken 

• Vraag vanuit school of de OR een aantal taken van leerkrachten kan overnemen wat betreft 
kamp.  

• Vraag van school voor bijdrage kamp groep 8 (is inmiddels overgemaakt).  

• Machtigingen/ incassoformulieren. 
 

4. Financieel  

• De financiën zijn overgenomen en er is een overzicht gemaakt. Er missen nog een aantal 
incassoformulieren, hier wordt naar gekeken.   

• Er wordt gekeken naar de mogelijkheid het incassoformulier aan te passen, zodat de termijnen 
van incasseren vervroegd kunnen worden.   

• De OR wil de ALV vervroegen, zodat deze aan de start van het schooljaar komt.   

• Er komt een overleg met de OR van de BAVO om eens te kijken naar overeenkomsten en 
verschillen tussen beide scholen (op het gebied van financiën).  

 
5. Statuten 

• Er komt een extra vergadering waarin de staturen worden besproken.  
 

6. Verslag van het team 

• Kleutermusical wordt opgestart. Het wordt klein en simpel gehouden. 

• Musical groep 8 gaat ook door. Het ‘hoe en wat’ wordt nog uitgewerkt.  
o Bij beide musicals vervalt het koffie/thee momentje voor ouders. Er wordt nog 

nagedacht over de afscheidsborrel van groep 8.  

• Bedankje vanuit school is rondgebracht 

• Formatie volgend jaar is compleet; zie nieuwsbrief 
 

7. Afgelopen en komende activiteiten 

• Communie (17-5) → verplaatst tot na de zomervakantie.  

• Musicals → bloemen worden geregeld.  

• Voorbereidingen schoolreisje/kamp → bussen staan gereserveerd.  

• Einde schooljaar/ start nieuwe schooljaar → doorgeschoven naar volgende vergadering 
 

8. Rondvraag 

• Geen bijzonderheden.  
 

9. Sluiting  
De vergadering wordt om 21.15u gesloten.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


