
  

 

 

 

Notulen Ouderraadvergadering 2 november 2020  
20.00 uur ONLINE VIA TEAMS 
 
Aanwezig:                                 René, Erik, Monique, Loes, Anke, Elham 
Afmelding:    Ewoud 
Gast:    Amy (van de SEC) 
 

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

 
2. Ingekomen stukken: 

     Geen. 
               Uitgaande stukken:  

  Geen. 
 

3. Mededelingen school:  
Anke kreeg via via een signaal van ouders uit groep 6. Zij vragen zich af wat er met 
juf Linda aan de hand is, en of ze snel weer terug zal zijn. Er wordt niet verwacht dat 
zij op korte termijn terug voor de klas komt. Dit wordt nu gecommuniceerd met de 
ouders. 
 
Schoolpleinen: 
Er is contact geweest met een tuinman voor het plein van locatie nummer 9. De 
leerlingenraad gaat zich ook over deze ontwerpen buigen. Voor locatie nummer 13 
is de gemeente bezig. Ook wordt er gekeken om buitenspeelgoed aan te schaffen 
voor zowel de bovenbouw als de onderbouw. 

 
4. Mededelingen MR:  

Geen. 
 

5. Ouderbijdrage stand van zaken: 
De betaallink is geregeld en verstuurd via de weekbrief en ouderportal. De link werkt 
goed. Er zijn al betalingen binnengekomen, zowel via de link en direct op de 
rekening. Mocht er vanuit school ooit een betaallink gewenst zijn, kan deze 
gekoppeld worden aan deze huidige link. Alles is duidelijk te zien via een 
overzichtspagina. 
 

6. Sinterklaasviering: 
De Sinterklaasviering zal dit jaar op donderdag 3 december zijn, in plaats van op 
vrijdag 4 december. Er is een “professionele” Sinterklaas met pieten ingehuurd. Deze 
zal onder begeleiding van de SEC een bezoek brengen aan de groepen 1 t/m 5. De 
verhaallijn van het Sinterklaasjournaal zal worden gevolgd. Geld voor de surprises 
wordt ook geregeld. Misschien dat ook het nieuwe buitenspeelgoed “van 
Sinterklaas” kan komen voor beide locaties. Dit kan dan in de Sinterklaasviering 
worden verwerkt.  

 
 
 



  

 

 

 

7. Samenwerking met de SEC: 
Amy is bij deze vergadering aanwezig om ook namens de SEC te bekijken of een 
eventuele samenwerking een optie is. Loes zit zowel in de OR als de SEC. Als de OR 
en de SEC samen zouden gaan, zijn er meer mensen om de taken te verdelen. Beide 
organen hebben het beste voor met de school/leerlingen. Er kan gemakkelijk 
overlegd worden, en ook het budget is meteen te bespreken met de 
penningmeester. De Ouderraad denkt dat het vooral positief kan zijn om samen te 
gaan werken en onze krachten te bundelen. ”Is het dan ook mogelijk om de 
vergadering ooit op een andere dag te houden dan de maandag?” Dit is mogelijk, 
maar we moeten deze datums dan wel van tevoren vastleggen. Deze komen ook in 
de schoolagenda te staan.  

 
8. Rondvraag: 

Anke meldt dat er vanuit de overheid geld vrij is gekomen om de leerachterstanden 
(ontstaan door corona) weg te werken. De school gaat dit gebruiken voor o.a. 
programma’s met muziek/dans/programmeren/kunst/creativiteit. De kinderen 
zullen hier heel veel van leren op een leuke manier. 

 
9. Sluiting: 

De vergadering sluit om 20.55 uur 
 
 
 

EXTRA VERGADERING INGELAST! DIT OOK MELDEN IN DE WEEKBRIEF! 
Volgende vergadering maandag 30 november 2020, via teams. 

Aandachtspunten: Sinterklaasviering, eindejaarsviering, ouderbijdrage. 

 


