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Ouderraadsvergadering  
 
 
Dinsdag 8 maart 2022, 20.00 uur 
Online  
 
 
 

Agenda 
 
1. Opening voorzitter om 20.10 

- Controle verslag van de vergadering d.d. 1-01-2022 

• Akkoord bevonden. 
- Doorlopen van de actielijst 

• Afgerond. Enkele openstaande punten blijven staan.  
 

 
2. Ingekomen stukken 

- Factuur Bakker is betaald.  
- UBO KvK ingeschreven en officieel ingeregeld.  

 
3. Update Floris 

- Actie Kwakbollen werd door de leerkrachten gewaardeerd.  
- Bij de studiedagen waren er twee pijlers: de ochtenden zijn inhoudelijk besteed, zo is het jaarplan tussen-

geëvalueerd en de mid-cito resultaten geëvalueerd. De middagen zijn de lessen ontwerpen voor de 
komende weken en was gericht op het uit de modus komen van ‘open houden' klassen (overlevingsmodus) 
naar de modus van het les geven in de klassen (unit-onderwijs). Een aantal weken gepland onderwijs is 
weer vormgeven en de goede sfeer in het team is er. 

- Corona is nog een ding: 5 dagen in quarantaine als je het hebt, maar scheiden van kinderen en mondkapjes 
hoeven niet meer. 'Voordeel' is dat vrijwel alle leerkrachten COVID hebben gehad, maar sommige hebben 
nog wel restklachten, waardoor hele dagen werken pittig kan zijn.  

- Het algemene gevoel: iedereen is blij weer om door elkaar te kunnen lopen en bij elkaar binnen te lopen 
met een vraag. Voor leerkrachten geldt: blijf wel zelftesten en houd klachten in de gaten. 

- Opening nieuw Jeelo thema door Agnes en Angela was ook samen met de klassen in de speelzaal, dat was 
fijn om weer zo te kunnen doen.   

- Morgenavond (wo. 9/3/2022) informatieavond voor ouders over het 9-jarig kind en de groei mindset. 
- Uitnodiging voor alle ouders om onderwerpen aan te geven voor volgende informatieavonden. Waar je een 

expert over zou willen horen.  
- Ouderbetrokkenheid mag weer wat meer aangewakkerd worden. Voorbeeld van de markt van groep 7 en 8.  
- Opzetten: uitzetten poll om input op te halen bij de ouders. 3 hoeks gesprekken zijn weer een mooie start.  
- Wordt ander gedrag gezien sinds corona - frustratie bij kinderen en meer dag-tot-dag gedrag wat buiten de 

kaders valt. Zo'n soort onderwerp zou geschikt zijn voor een informatieavond. Contact met ouders was door 
corona geminimaliseerd.  

- Boodschap: contact met ouders weer wat meer versterken en benadrukken wat er mogelijk is aan contact 
en ondersteuning vanuit school. 

 
4. Financieel:  

- Stand van zaken  

• Status is ongeveer hetzelfde. Wel was per ongeluk de KUVO meegerekend waardoor de cijfers 
positiever uitvielen, is aangepast.    

• Op alle onderdelen is er iets over, waardoor er iets extra’s mogelijk was zoals de kwakbollen. 

• De nieuwe leerlingenraad komt weer bijeen en vraag wordt uitgezet of ze nog een mooi doel 
weten voor de reserves.  

 
5. Evaluatie afgelopen activiteiten 

- Carnaval: leuk dat het weer door kon gaan. Overleggen met Angela hoe de organisatie gedeeld kan 
worden, aangezien het een flinke organisatie is.   

- Start overleg over Pasen. Goed vastleggen hoe we het doen met de eieren (plastic, hol, kleintjes).  
- Sinterklaas: de projectgroep gaat op 15/3 evalueren.  



 
6. Komende activiteiten: 

- Vormsel: OR brengt zaterdag 12/3 de kaarten rond. 
- Kleuteruitje is geregeld.  
- Kamp: Teletubbiehuis en vervoer is geregeld.  
- Avondvierdaagse: Gaat door > bespreken acties OR 
- Iets eerder plannen van activiteiten zodat we ook wat meer ruimte hebben voor creatieve input. 
- Ook is een volledig overzicht van alle activiteiten welkom.  

 
7. Jaaroverzicht  

- Jaaroverzicht in afrondende fase. 
- Volgend overleg (10/5) ligt de nadruk op het bespreken van de rollen door en verdelen van de taken. 
- Secretarisrol met bijbehorende taken wordt mogelijk intern overdragen.  Vervolgafspraak voor inzicht hierin 

wordt gepland. 
 

 
8. Rondvraag  

- Vanwege vertrek secretaris na de zomervakantie inzetten op werving nieuwe OR leden. Idee om de 
klassenmoeders te vragen.  

 
9. Sluiting 

- Vergadering gesloten om 21.00 uur 
 


