
Verslag ouderraadsvergadering d.d. 13 oktober 2020  
 
Aanwezig: Kareliene Pouw, Margreet van der Does, Wendy de Bruin, Denise Tomassen, Floris van 
Veldhoven, Sabrina van Breukelen en Jolanda Brouwer.    
 

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

 
2. Controle verslag van de vergadering d.d. 01-09-2020 en verslag ALV 22-09-2020 

Beide verslagen worden goedgekeurd en op de website geplaatst. 
 

3. Ingekomen stukken 

• Speelgoedgidsen (gaan naar de Sinterklaascommissie) en incassoformulieren (gaan naar 
penningmeester) 

• Mail van de penningmeester van een andere school met een vraag over de incasso van de 
ouderbijdrage. De penningmeester neemt contact op.  

 
4. Update schoolzaken vanuit het team 

• De OR heeft, namens alle ouders, een fruitmand gegeven aan het team op de Dag van de 
Leerkracht. Dit werd erg gewaardeerd!  

• Vanuit het team werd gemeld dat de bijdrage van de OR bij kamp een verschil heeft gemaakt 
wat betreft hulp en ondersteuning. Dank daarvoor.  

• Er is subsidie aangevraagd voor de schooltuintjes.  

• Er wordt aangegeven dat er wellicht even extra aandacht moet komen voor trakteren in deze 
tijd. Het lijkt erop dat er meer moeite is met het gezonde traktatiebeleid, nu er voorverpakte 
traktaties meegegeven moeten worden.  

 
5. Financieel 

De inning van de ouderbijdrage loopt heel goed. Een heel mooi resultaat waar flink werk in heeft 
gezeten, complimenten daarvoor! 
 

6. Afgelopen en komende activiteiten: 

• Schoolreisje/kamp evaluatie; vanuit locatie, vervoer en financiën positieve reacties. Wat betreft 
de boodschappen waren er een aantal aandachtspuntjes die meegenomen worden in het 
draaiboek voor volgend jaar.  

• Jaarvergadering (22 september): Er was weinig animo voor, verder waren er geen 
bijzonderheden.  

• Informatieavond: geen rol voor de OR.  

• Dag van de Leerkracht (5 oktober): fruitmand geregeld.  
 

• Sinterklaasfeest: Sinterklaascommissie heeft al goed overleg en loopt allemaal soepel. 

• Kerst; de invulling van het kerstfeest op school is nog onzeker in verband met alle COVID-19 
maatregelen. Er is vanuit de OR overleg met het team over hoe en waar de OR kan assisteren.  

 
7. Statuten/ huishoudelijk reglement 

• Statuten worden niet veranderd. 

• Huishoudelijk reglement gaat de OR nog nader bekijken.  
 

8. Verdeling taken 

• Huidige taakverdeling blijft bestaan. Indien nodig worden taken anders verdeeld.  
 

9. Kwaliteit school 
Geen bijzonderheden.  

 
10. Rondvraag 

• Er zijn signalen dat de kosten voor de schoolfotograaf tegenvallen. Hier wordt aandacht aan 
besteed.  

 
11. Sluiting  

De vergadering wordt om 21.35u gesloten.  
 
 


