
  

 

 

 

Notulen Ouderraadvergadering 28 september 2020  
19.30 uur 
 
Aanwezig:                                 René, Ewoud, Loes, Monique, Anke, Elham 
Afmelding:    Erik 
Gast:    - 
 

1. Opening: 
Ewoud opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 
2. Ingekomen stukken: 

Geen. 
Uitgaande stukken:  
Geen. 
 

3. Mededelingen school:  
Geen. 

 
4. Mededelingen MR:  

Geen. 
 

5. Ouderbijdrage: 
Erik gaat de betaallink regelen zodat ouders (gemakkelijk) kunnen gaan betalen.
  

6. Continurooster/pauze: 
Er komen berichten binnen van ouders dat kinderen te weinig tijd zouden hebben 
om hun fruit en/of brood te eten. Anke geeft aan dat de leerkrachten dit op school 
niet zo ervaren. Het fruit eten verloopt ook bij elke leerkracht anders. Hier is soms 
wat te weinig tijd voor door het lesprogramma, maar dan mogen de kinderen hun 
fruit mee naar buiten nemen. De middagpauze is wel langer. De kleuters gaan dan 
eerst buiten spelen, en daarna 20-30 minuten brood eten in de klas. De overige 
groepen (3 t/m 8) hebben 15 minuten om te eten, maar daar komt ooit extra tijd bij 
door een educatieve activiteit te organiseren zoals bijvoorbeeld het Jeugdjournaal te 
kijken, of voor te lezen. De kinderen mogen dan al eerder beginnen met eten. Er 
komt nog een evaluatie vanuit school over het continu rooster. 

 
7. SEC activiteiten: 

Er is een nieuw kostuum voor Sinterklaas nodig dit jaar. Ook zal door het coronavirus 
een aantal activiteiten aangepast moeten worden dit schooljaar. René heeft 
ondertussen zakjes pepernoten voor alle kinderen besteld bij de Sligro. Genoeg om 2 
keer te trakteren. Er is ook aan de kinderen met een Gluten intolerantie gedacht. 

 
8. Samenwerking SEC en OR: 

Dit is ook bij Mark neergelegd. In het MT is positief op deze vraag gereageerd en zien 
geen redenen om het niet samen te voegen. De SEC geeft aan dit eventueel wel te 
willen, maar hebben hier nog wel vragen over. Voorstel van de OR is om gewoon een 
keer met de SEC en de OR samen te komen om de mogelijkheden te bespreken. We 
willen de SEC uitnodigen bij de volgende OR vergadering.  



  

 

 

 

9. Verkeerswerkgroep: 
30 oktober is de eerste bijeenkomst van deze groep. Anke vraagt of er iemand van 
de OR aan kan sluiten. Ewoud gaat kijken of hij kan. Hij koppelt dit terug naar Anke 
en Anke communiceert dit met Robin. 

 
10. Rondvraag: 

Elham vraagt of de inloopavonden door kunnen gaan. Anke geeft aan dat dit niet kan 
met de (nieuwe) coronamaatregelen. Er komt een bedrijf om filmpjes te maken van 
de klassen, zodat de ouders toch nog iets van de klas meekrijgen. Een soort digitaal 
kijkje in de klas. Misschien is het een optie om voor alle klassen klasbord te gaan 
gebruiken. Anke neemt de vraag om Klasbord meer structureel in te zetten in alle 
groepen mee naar het MT. 
 
Ook de weekvieringen kunnen nu helaas niet doorgaan zoals dit voorheen altijd ging. 
Ouders kunnen nu niet komen kijken. Er is een werkgroep opgericht om te kijken of 
er binnen de school wel weekvieringen mogelijk zijn. Zodat de kinderen toch kunnen 
optreden/presenteren voor andere leerlingen. 
 
Anke geeft aan dat de vergaderingen effectiever en strakker kunnen door besproken 
punter sneller door te pakken en niet te lang te blijven hangen. We vinden het 
belangrijk om alles goed en duidelijk te bespreken, maar tijdsbewaking kan strakker, 
zodat de vergaderingen meer effectief en wat korter zijn. 

 
11. Sluiting: 

De vergadering wordt om 20.40 uur gesloten. 
 
 
 

Volgende vergadering (onder voorbehoud i.v.m. studiedag) maandag 2 november 2020 

 


