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Ouderraad vergadering  
 
 
Dinsdag 4 Oktober 2022, 20:00 uur 
Locatie: de Notenbalk 
Aanwezig: Floris, Margreet, Sabrina, Kareliene, Stefanie, Kim, Esther, Iris en Anne 

 
 

Agenda 
 
1. Opening voorzitter om 20:03 uur. Toekomstige vergaderingen zullen om 20:00 uur starten. 
 
2. Controle verslag van de vergadering d.d. 23-08-2022 

• Akkoord bevonden. 

• Actielijst doorlopen; geen openstaande punten 
 

 
3. Ingekomen stukken 

- Notulen voorgaande vergadering akkoord; Anne maakt webversie, laat dit nalezen door Margreet. Daarna zo 
snel mogelijk doorgestuurd naar Floris en op social schools geplaatst 

- Er zijn geen fysieke postvakken meer dus alle post die binnen komt wordt via Fedor en Floris naar ons 
toegespeeld. 

 
4. Financieel: 

- Eerste inning ouderbijdrage is voltooid. Er zijn nog enkele ouders die geen formulier hebben ingeleverd, 
deze worden per mail benaderd. 

- Angela heeft nog budget over van groep 8, Kareliene maakt met haar een plan om dit budget goed te 
besteden. Suggestie is een muziekbox/karaokeset. Wordt vervolgd. 

 
5. Update Floris 

- Studiedag is erg goed besteed. De algemene doelen die in het jaarplan staan zijn concreet gemaakt en 
omgezet in acties en plannen voor het aankomende schooljaar 

- Er zijn wat ontwikkelingen gaande wat betreft de avondvierdaagse. Vanuit de Notenbalk is er een connectie 
gemaakt met andere basisscholen en de Avondvierdaagse organisatie om een gunstiger datum af te 
stemmen (niet in de cito week) voor volgend jaar. Vanuit hier bestaat de behoefte om de evaluatie wat 
breder te trekken. Ouders zullen op korte termijn een korte multiple choice vragenlijst ontvangen om 
knelpunten te signaleren. Vanuit OR gaat Kareliene mee met Floris om deze uitkomsten te evalueren met de 
scholen en de organisatie van de avondvierdaagse.  

- Alle klassenouders zijn benoemd. Zodra de nieuwe klassenouders toegevoegd zijn in de app zal de OR een 
korte introductie geven, zodat de klassenouders inzicht krijgen in de samenwerking tussen OR en 
klassenouders. Floris heeft alle ouders die zich aangemeld hebben als hulpouders overzichtelijk in een 
Excell bestand genoteerd. Mocht de OR nog extra hulp nodig hebben, kunnen we hem vragen toenadering 
te zoeken aan hulpouders. 

- Boekenweek gaat weer beginnen. De leraren zien er naar uit om dit jaar (zonder coronamaatregelen) 
boekenweek ook de klas uit te trekken en gezamenlijk te vieren.  

 
 

6. Evaluatie afgelopen activiteiten 
- ALV; Was prima. Prettig dat Rianne van de MR is aangeschoven en de verbinding tussen MR en OR 

laagdrempelig wordt. Afgesproken dat de OR en MR proberen een afgezant te sturen naar elkaars 
vergaderingen. Anne gaat 12 oktober naar MR 

- Schoolreisje bovenbouw; Was een succes. Weer viel alles mee. Voorbereidingen moeten eerder 
plaatsvinden (al voor schoolvakantie). Dit keer te weinig tijd om alles goed klaar te zetten. Ook mag de 
inventarisatie wat beter gedocumenteerd worden zodat volgend jaar ook alle inventaris weer mee terug 
komt. Dit jaar is vooral keukengerei achter gebleven. Sabrina gaat contact zoeken met locatie wat er nog ligt, 
Floris haalt het indien nodig terug. 

- Kleuterschoolreisje: Was leuk. Verliep goed. Boodschappen waren ruim voldoende. Eigen bekers en 
broodtrommels (in het kader van verminderen plastic bekertjes /milieubescherming) ging prima. 

 



7. Komende activiteiten: 
- Vormsel; Floris vraagt dit op bij Diaken en deelt dit met Sabrina indien we weten om welke leerlingen dit 

gaat.  
- Dag van de leerkracht 5 oktober; cadeautjes zijn door OR geregeld en worden morgen klaargezet voor de 

leraren. 
- Sinterklaas; voorbereidingen zijn al in volle gang. Afgesproken 20 rollen inpakpapier te kopen. Toenadering 

gezocht tot de Fontein voor een gezamenlijke viering met drie scholen. Wordt nog vervolgd, maar lijkt tot nu 
toe weinig enthousiasme te zijn vanuit Fontein. Pieten van vorig jaar moeten nog benaderd worden, want die 
waren erg prettig en willen we dit jaar graag terug. Hoeveelheid inpakpapier komt neer op 20 rollen. Aantal 
pepernoten wordt uitgezocht. 

- Kerst: in principe is de planning om dit jaar weer een kerstdiner te doen, waarna naar de kerk. Afhankelijk 
van coronamaatregelen. Indien dit niet mogelijk is, zal er een livestream zijn met enkele leerlingen die wel in 
de kerk aanwezig zullen zijn. Levering van kerstbomen wordt afgestemd tussen Kareliene en Floris. 

 
 
8. Jaaroverzicht  

- Wordt na de vergadering besproken 
 
9. Rondvraag  

- Week tegen pesten is geweest; wat is er mee gedaan in de klassen? 

• Boeken gelezen over pesten, en nabesproken in de klas. 

• Elke klas heeft er individueel ook aandacht aan besteed 
- Informatieavond is goed ontvangen.  
- ANWB streetwise; komt deze ook op de Notenbalk en worden ouders hierover geinformeerd?  

• Ja, streetwise komt langs en gaat een parcours fietsen met bovenbouw op schoolplein en met 
kleuters in gymzaal borden bespreken. Wordt nog gecommuniceerd naar ouders. 

- Speelt armoede een rol binnen de Notenbalk en is dit iets waar we als OR wat aan kunnen doen?  

• Minimale signalen van armoede, betreffende gezinnen worden begeleid en doorverwezen naar 
gespecialiseerde organisaties. Hier is wel degelijk oog voor. 

- Kunnen we in het kader van duurzaamheid iets doen met onze overschot aan kleding en speelgoed? Elk 
nieuw seizoen wordt er weer veel weggedaan, misschien een mooi leermoment om een 
duurzaamheidsmarkt op te zetten? 

• OR is positief over dit idee. Suggestie om al zo spoedig mogelijk te delen in social schools om 
zomerkleding niet weg te gooien maar te bewaren voor een duurzaamheidsmarkt in het voorjaar. 
Ook toenadering zoeken met leraren of hier eventueel een leerthema bij past en aan gekoppeld 
kan worden. 

- Slapende sponsorcommissie is benaderd. Deze is enthousiast om het draaiboek over te dragen en uitleg te 
geven over de werkzaamheden van de sponsorcommissie bij Floris. OR haakt aan in dit gesprek. 

 
10. Sluiting 

- Vergadering gesloten om 21:00 uur 
 
 
Vergaderdata schooljaar 2023 

Dag Datum 

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 

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 volgende pagina. 
 

mailto:contact@bsdenotenbalk.nl


 
 
Actielijst 

 
Wie Actie Afgerond 

ja/nee 

Anne/Margreet/Floris Notulen websiteversie maken en delen op social schools 
 

 

Sabrina Overleg schoolreis locatie over ontbrekende inventaris 
 

 

Anne Actielijst aanpassen schoolreis voorbereiding. 
 

 

Floris / Sabrina Floris heeft contact met diaken en geeft leerlingen voor vormsel door aan 
Sabrina.  

 

Anne Sinterklaasvoorbereiding: pepernoten hoeveelheden doorgeven en pieten 
benaderen of ze dit jaar weer willen komen. 

 

Kareliene/Floris Afstemmen levering kerstbomen  
 

Floris Informeren van ouders over ANWB streetwise 
 

 

Anne/ Floris Stukje op social schools plaatsen; gooi zomerkleding niet weg maar bewaar 
voor duurzaamheidsmarkt in het voorjaar. 

 

Floris / Margreet Sponsorcommissie overdracht  
 

 

 
 
 
 


