
  

 

 

 

 
 
 
Notulen Ouderraadvergadering 8 februari 2021 
19.30 uur ONLINE VIA TEAMS 
 
Aanwezig:               René, Erik, Monique, Loes, Anke, Elham, Ewoud 
Afmelding:   - 
Gast:   - 
 

1. Opening: 
Ewoud opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Lang 
geleden dat we elkaar hebben gesproken. 

 
2. Ingekomen stukken: 

    Geen. 
             Uitgaande stukken:  

  Geen. 
 

3. Mededelingen school:  
Er is een ontwerp voor het nieuwe schoolplein. Dit ontwerp komt vanuit 
de gemeente. Er is bij de gemeente aangegeven dat dit toch wel 
prioriteit heeft voor ons. Als het goed is gaan ze dit schooljaar nog 
beginnen aan het schoolplein (het “voetbalveld” aan de voorkant van de 
school). Vanuit de ouderraad wordt hier ook een extra bedrag voor 
vrijgemaakt. 

 
4. Mededelingen MR:  

Geen. 
 

5. Vrijwillige ouderbijdrage: 
De begroting van de ouderbijdrage van dit schooljaar is gehaald. 
 
Dit was het laatste jaar dat de vrijwillige ouderbijdrage gevraagd wordt 
van de ouders. Er is besloten vanuit het bestuur van de openbare 
scholengroep dat deze bijdrage afgeschaft wordt en niet meer aan 
ouders mag worden gevraagd. Dit om de kans op ongelijkheid te 
voorkomen. De school heeft hier wel vraagtekens bijgezet, omdat er toch 



  

 

 

 

veel activiteiten van gedaan kunnen worden elk jaar. Deze activiteiten 
die van de bijdrage gedaan worden zijn zeer waardevol voor de school, 
en ook de ouderraad heeft hier zijn aandeel in. Er zal waarschijnlijk een 
bedrag vanuit school gereserveerd worden zodat bepaalde activiteiten 
toch door kunnen. Er wordt nog even gekeken hoe dit invulling kan gaan 
krijgen vanaf volgend schooljaar. 
 

6. Coronamaatregelen/thuisonderwijs: 
De school kreeg pas heel laat te horen dat ze weer open 
mochten/moesten, en wat de nieuwe richtlijnen/maatregelen zouden 
zijn. Dit was in eerste instantie een hele hoop geregel. De eerste week 
weer op school na de “lockdown” is er besloten om alle kinderen weer 
rustig te laten wennen aan school, elkaar, en de structuur. 
Complimenten voor de school hoe ze alles hebben kunnen regelen! 

 
7. Rondvraag: 

Erik vraagt of de schoolwas gewoon is doorgegaan. René geeft aan dat 
dit allemaal door is kunnen gaan, er is geen achterstand.  
 
Er is vrijdag 12-02 een leuk Carnavalsprogramma in de klas. 

 
8. Sluiting: 

De vergadering sluit om 21.15 uur. 
 
 
De volgende vergadering is op 08-03-2021 

 
 

 


