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Ouderraad vergadering  
 
 
Dinsdag 10 januari 2023, 20:00 uur 
Locatie: bij Sabrina thuis 
Aanwezig: Esther, Floris, Iris, Kareliene, Kim, Margreet, Sabrina  
Afwezig: Anne, Stefanie 

 
 

Agenda 
 
1. Opening voorzitter om 20:07 uur. 
 
2. Controle verslag van de vergadering d.d. 04-10-2022 

• Akkoord bevonden. 

• Actielijst doorlopen en bijgewerkt 
 

3. Ingekomen stukken  
- Er zijn geen ingekomen stukken.  
 

4. Financieel 
- Geen bijzonderheden. De 2e termijn incasso’s worden in kaart gebracht en rondgestuurd.  
 

5. Update Floris 
- Treurig bericht, want de man van Marlies, onze voorzitter van het College van Bestuur van Kalisto, is 

plotseling overleden. 
Het voorzitterschap is overgenomen door Martin. 

- Er is een vacature voor groep 1/2B voor 1 dag per week op woensdag i.v.m. het vertrek van Hetty per 1 
februari. Er is een kandidaat in procedure.  

- Het toenemende lerarentekort wordt  benadrukt en er komt een plan over het lerarentekort in de toekomst en 
welke stappen hierin ondernomen kunnen worden.    

- Het meerjarenbeleidsplan (van 4 jaar) loopt t/m 2023. Dit jaar komt een nieuw plan waar ouders bij 
betrokken worden. Een groep van 10 ouders zullen een aantal keren samenkomen om hierover te sparren 
(bijv. een SWOT-analyse, kansen en bedreigingen). Besloten is om 1 afgevaardigde per klas te vragen, plus 
1 MR-lid en 1 OR-lid.   
 

6. Evaluatie afgelopen activiteiten 
- Sinterklaas: de OR is €650,- onder begroting gebleven, met name door bijtijds cadeaus in te kopen.  

Qua pepernoten was er ca. 3 kilo teveel.  
Sinterklaas zelf neemt bij de viering waarschijnlijk nog 1 jaar de rol op zich, daarna uitkijken naar een nieuwe 
Sinterklaas. De viering in de studio/gymzaal was voldoende voor de kleuters, Sinterklaas en de Pieten 
hoeven daarna niet ook naar de kleuterklassen met de zak met cadeaus. Dit jaar wordt de zak met cadeaus 
van tevoren al neergezet in de kleuterklassen. Wat betreft de Pieten: ieder jaar is het een uitdaging om 2 
roetveeg Pieten te vinden, Floris zal zijn contact bij een buitensportbedrijf benaderen.  
Stefanie plant een evaluatie in. 

- Kerst: er was onduidelijkheid over de rol van de OR bij de kerstdiners op school in het voorzien van 
eten/drinken. Sabrina zal hiervoor als coördinator optreden richting Angela (groep 8) en van tevoren 
afstemmen wat er wenselijk is bij activiteiten/festiviteiten. Besproken is om dit jaar meer aan kerstversiering 
te doen in de studio.      

 
7. Komende activiteiten 

- Carnaval: de OR assisteert de Raad bij het bezoek van Prins Carnaval en de dansmariekes en regelt zakjes 
chips/popcorn + limonade als traktatie voor de leerlingen en kwakbollen van de bakker. Sabrina stemt met 
Angela af wat de wensen zijn en wat de datum is (17 februari?).   
De OR heeft het verzoek van de carnavalscommissie voor een bijdrage voor de bouw van de karren niet 
ingewilligd, daar het een buitenschoolse activiteit is en niet alle leerlingen meedoen.  

- Pasen: Esther vraagt het draaiboek op bij Anne. Sabrina zal dit doorspreken met Angela.  



- Schoolreisje kleuters: Kareliene heeft Sandra gevraagd of er al een idee is waarnaartoe zodat de bus bijtijds 
geregeld kan worden.      

 
8. MR update  

- De voorgenomen uitwisseling van deelname aan OR en MR overleggen kan beter.  
 
9. Rondvraag  

- Wat biedt school nu aan als typecursus?  

• Voorheen is dit wel aangeboden, maar momenteel niet. De OR stuurt enkele mogelijke 
aanbieders door aan Floris. Intern zal besproken worden of dit wel/geen naschools aanbod 
wordt en wat de kosten worden.   

- Er is weer gesproken over het organiseren van een markt in het voorjaar in het kader van duurzaamheid.  

• Concreet en spoedig delen in social schools, om kleding niet weg te gooien maar te bewaren 
voor de duurzaamheidsmarkt. In de vorige notulen staat: Ook toenadering zoeken met leraren of 
hier eventueel een leerthema bij past en aan gekoppeld kan worden. 

- Ontbrekende inventaris keukengerei kamplocatie: 

• De OR heeft contact gehad met de kamplocatie over het achtergebleven keukengerei na afloop 
van kamp. Zij geven aan dat dit lastig te herleiden/herverdelen is. Besloten is om vanuit school 
en/of de OR nieuw keukengerei aan te schaffen.  

 
10. Sluiting 

- Vergadering gesloten om 20:56 uur 
 
 
Vergaderdata schooljaar 2023 

Dag Datum 

Dinsdag 7 maart 2023 om 20:00 (op school) 

Dinsdag 16 mei 2023 om 20:00 (op school) 

Dinsdag 13 juni 2023 om 20:00 (op school) 

 
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 

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 
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Actielijst 

 
Wie Actie Afgerond 

ja/nee 

Floris Notulen websiteversie maken en delen op social schools (minus actielijst) 
 

 

Floris In overleg met de OR aanschaffen van nieuw keukengerei voor 
kamplocatie  
 

 

Anne Actielijst aanpassen schoolreis voorbereiding 
 

? 

Floris / Sabrina Floris heeft contact gehad met diaken en is in afwachting van de 
jaarplanning, geeft leerlingen voor vormsel en communie door aan Sabrina  
 

 

Sabrina Afspraak maken met Angela over wensen/bijdrage OR bij 
activiteiten/festiviteiten 
 

 

Sabrina/Stefanie Traktatie leerlingen + kwakbollen kopen voor carnavalsviering 
 

 

Esther Draaiboek Pasen opvragen bij Anne 
 

 

Kareliene Input Sandra krijgen i.v.m. bussen reserveren voor schoolreisje kleuters 
(ook kamp?) 
 

 

Floris Oproep doen voor ouders m.b.t. het meerjarenbeleidsplan 
 

 

Kareliene/Margreet/Floris Partijen typecursus doorsturen naar Floris > beschikbaar maken 
 

 

Stefanie Inplannen evaluatie Sinterklaas 
 

 

Floris Iris (buitensportbedrijf) vragen als Piet voor Sinterklaasviering 
 

 

Floris Stukje op social schools plaatsen; gooi kleding niet weg maar bewaar voor 
duurzaamheidsmarkt in het voorjaar. 
Ook toenadering zoeken met leraren of hier eventueel een leerthema bij 
past en aan gekoppeld kan worden. 
 

 

Floris  Oproep gedaan voor nieuwe leden sponsorcommissie, er is 1 aanmelding 
om te helpen met de opstart van het nieuw leven inblazen van de 
sponsorcommissie. Nieuwe oproep doen voor hulp, met name voor het 
schoolfeest i.v.m. het jubileum van De Notenbalk.  
 

 

 
 
 
 


