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Ouderraadsvergadering  
 
 
Dinsdag 17 Juni 2022, 20.00 uur 
Locatie: de Notenbalk 
Aanwezig: Floris, Margreet, Sabrina, Kareliene, Stefanie, Denise, Anne, Kim, Esther, 

Iris. 
 
 

Agenda 
 
1. Opening voorzitter om 20.04 

- Voorstelronde vanwege mogelijk nieuwe leden van de OR die bij deze vergadering aanwezig zijn. Tevens 
besproken dat vanwege het vertrek van Denise in het nieuwe schooljaar Anne is ingewerkt als secretaris. 
Veranderingen zijn doorgevoerd in de KvK en UBO. Wachten nog op bevestiging via post.   

- Controle verslag van de vergadering d.d. 10-05-2022 

• Akkoord bevonden. 
- Doorlopen van de actielijst 

• Actielijst doorlopen. Enkele punten nog niet afgerond maar worden vervolgd. 
 

 
2. Ingekomen stukken 

- MR heeft per mail een vraag gesteld over de mogelijkheid vanuit de OR een bus te financieren voor kamp 
groep 8. Bus wordt niet door OR gefinancierd, terugkoppeling is al aan MR gegeven.  

 
3. Update Floris 

- Studiedag van 17 juni gaf veel ruimte voor reflectie en nieuwe input voor het volgende schooljaar. Het was 
een echte brainstormsessie. Om de resultaten en positieve evaluatie te vieren was er taart voor de 
leerkrachten om de waardering voor hun inzet te vieren. 

- Formatie staat nog niet vast en kan dus niet gedeeld worden met de ouders/OR. Deze week verwacht Floris 
duidelijkheid van de leraren. Hoewel er binnen Kalisto her en der wat verschuivingen zijn verwacht Floris 
voor de Notenbalk voor het nieuwe schooljaar geen grote problemen in de formatie, maar hij durft hier nog 
geen harde uitspraak over te doen voordat hij alle leerkrachten gesproken heeft. 

 
4. Financieel:  

- Financieel overzicht doorlopen.  
- Uitkomst leerlingenraad voor een bestemming voor een (deel van de) reserves van de OR; leerlingenraad 

willen graag kunstgras. Is aangekaart bij de gemeente. Wordt vervolgd. 
- Eigen bijdrage voor kamp groep 8 kwam voor veel ouders onverwacht. Volgend jaar wordt dit tijdig 

gecommuniceerd.  
- Er komt nog een extra uitgave aan voor de koffiecorner + bloemen.  
- Uit inventarisatie blijkt dat de schoolshirts voor volwassenen bijna op zijn. Kareliene vraagt een offerte op 

waarbij gelijk gekeken wordt of alle oude shirts vervangen kunnen worden met het shirts met het nieuwe 
logo of dat het wenselijk is om de shirts slechts aan te vullen.  

- 1e week na de vakantie zal er een kascontrole plaatsvinden met Kareliene, Anne, Justin en Wendy (OR & 
MR). Moet nog gepland worden. 

- Al dan niet verhogen van de ouderbijdrage wordt besproken in de ALV, wordt gepland in september 2022. 
 

5. Evaluatie afgelopen activiteiten 
- Avondvierdaagse: was een succes met een grote opkomst.  

• Leerlingen en ouders hebben de aanwezigheid van leerkrachten gemist. Floris geeft hierop aan 
dat de avondvierdaagse in de periode van de cito toets en het schrijven van de rapporten valt, 
wat voor leerkrachten al extra werkzaamheden betekent. Hij is in overleg met de organisatie van 
de avondvierdaagse of het niet zinvol is om de avondvierdaagse te plannen buiten deze drukke 
periode. Ook andere scholen hebben deze wens. Wordt vervolgd.  

• Communicatie voor nieuwe ouders kan aangescherpt worden. Niet geheel duidelijk wat je moet 
invullen bij inschrijfformulier/ wat er verwacht wordt van de meelopende ouders. 



• Vanuit verschillende kanten werd aangegeven dat het bij de kleuters niet volledig eerlijk is 
verlopen. Kleuters die zich op hebben gegeven voor 4 dagen lopen, kregen een medaille, ook 
als er uiteindelijk maar één avond gelopen werd. Dit gaf scheve gezichten bij klasgenoten die 
wel een vaantje hadden aangevraagd, en hetzelfde hebben gelopen als degenen die een 
medaille kregen. Kareliene inventariseert of er volgend jaar een alternatief plan moet komen 
voor de kleuters (alle kleuters groep 1 en 2 bijvoorbeeld standaard een vaantje, met 
mogelijkheid tot een stempelkaart als ze toch voor een medaille willen lopen).  

• Moment van medaille uitreiken wordt ook opnieuw geëvalueerd. 
  
6. Komende activiteiten: 

- Kamp groep 8; alles geregeld met Angela 
- Kleutermusical: Stefanie regelt de bloemen, Sabrina regelt de koekjes bij de koffie. 
- Alles in 1 dag: OR is aanwezig op 6 juli met koffie/thee/limonade om laagdrempelig met ouders in 

contact te komen.  
- Schoolreisje begin volgend schooljaar 
- Schoolkamp begin volgend schooljaar 
- Schoolfotograaf begin volgend schooljaar 

 
7. Jaaroverzicht  

- Jaaroverzicht is doorgesproken met de leden van de OR waarbij alle taken verdeeld zijn tussen de 
verschillende leden. Verschillende taken zijn herverdeeld. Anne stuurt het excel bestand met de taken door 
naar de potentieel nieuwe leden van de OR ter inzage. 

- Werving van OR leden voortzetten op 6 juli om 13:45 op het schoolplein bij de meester en juffendag. 
- Vergaderdata 2022-2023 zijn goedgekeurd.  

 
8. Rondvraag  

- Notulen worden voor nu niet tijdig op de website geplaatst. Komt door herverdeling taken binnen de 
notenbalk van de website. Floris en Fedor zijn hier actief mee bezig. 

- Kunnen we een account krijgen voor social schools? Floris geeft aan dat de voorkeur is om de 
informatievoorziening via Floris te laten verlopen, omdat hij informatieverstrekking aan ouders wil 
kanaliseren zodat ze niet overweldigd worden. Wel kan de OR ouders oproepen zoals er ook een oproep 
gedaan wordt voor hulpouders bij gymlessen, via social schools (via Floris).  

- Kan de OR inzage krijgen in de hand en spandiensten lijst die aan het begin van het jaar aan ouders wordt 
uitgereikt, zodat de OR actief ouders kan benaderen? Floris geeft aan dat dit een AVG kwestie is. Hij bekijkt 
of hij aan het formulier een vinkje kan toevoegen zodat ouders toestemming geven voor inzage door de OR.  

- Hoe zoeken we de verbinding tussen OR/MR? MR wordt uitgenodigd aanwezig te zijn 6 juli bij de afsluiting 
van alles in 1 dag. Verder zal dit een doel worden voor het nieuwe schooljaar.  

-  
9. Sluiting 

- Vergadering gesloten om 21.00 uur 
 
Vergaderdata schooljaar 2023 

Dag Datum 

Dinsdag 23 augustus 2022 

Dinsdag 4 oktober 2022 

Dinsdag 10 januari 2023 

Dinsdag 7 maart 2023 

Dinsdag 16 mei 2023 

Dinsdag 13 juni 2023 

 
Schema Info schooljaar 2022- 2023 
 
De kopie voor de info tijdig per mail aanleveren: contact@bsdenotenbalk.nl 
Floris verstuurt de nieuwsbrief elke laatste woensdag van de maand.  
 

Info nr. Data Info Aanleveren info 

1 Augustus 24-08-2022 

2 September 21-09-2022 

3 Oktober 19-10-2022 

4 November 23-11-2022 

5 December 21-12-2022 

6 Januari 18-01-2023 

7 Februari 15-02-2023 

8 Maart 22-03-2023 

9 April 19-04-2023 

10 Mei 24-05-2023 

11 Juni 21-06-2023 

Actielijst 

mailto:contact@bsdenotenbalk.nl


 
Wie Actie Afgerond 

ja/nee 

Floris Kuvo factuur net als vorig jaar niet ontvangen.  afgerond 

Floris Bijdrage sportcommissie. Floris checkt de status hiervan 
 

 

Kareliene Avondvierdaagse is geweest, enkele punten ter verbetering voor volgend jaar. 
Kareliene evalueert deze punten en neemt dit mee in het draaiboek voor volgend 
jaar 

 

Anne Sponsoring Avondvierdaagse afgerond 

Sabrina Communie kaartjes bezorging afgerond 

Denise/Margreet Verzorging bloemen Groep 8 musical  

Stefanie Verzorging bloemen kleuter musical afgerond 

Kareliene / 
Sabrina 

Opstart schoolreisje volgend schooljaar  

Allen Kijken naar jaarplanning / verdeling en invullen van taken.  ( DRIVE bestand) Afgerond 

Anne Nieuwe leden krijgen toegang tot jaarplanning/verdeling ter inzage zodat zij een 
volledig beeld krijgen van taken van de OR 

Afgerond 

Kareliene Overleg met Angela over financiering ouderbijdrage groep acht/ rol OR in deze  

Floris In het nieuwe schooljaar wordt tijdig gecommuniceerd aan de ouders van groep 8 
dat voor kamp een eigen bijdrage gevraagd zal worden. 

 

Kareliene Offerte opvragen shirts (volledig vervangen ivm nieuw logo, of slechts aanvullen 
van huidige voorraad). 

 

Kareliene/Anne Plannen kascontrole 1e week nieuwe schooljaar  

Floris Kijkt hoe hij de notulen van de OR vergaderingen weer tijdig op de website kunnen 
krijgen.  

 

Anne/Sabrina Verzorgen koffie/thee/fris voor 6 juli  

Anne/Floris Communiceren aanwezigheid OR bij de alles in 1 dag (in informatiebrief)  

 
 

 
 
 


