
 

Ouderraad vergadering 

Datum:  27 september 2021 

Aanwezig:  Sandra, Nicole, Els, Joyce, Petra, Karen, Angela en Cindy 

Notulist:  Cindy 

1. Opening: 

Sandra opent de vergadering om 20.35 uur en heet Angela welkom. Angela zit bij deze 

vergadering om persoonlijk kennis te maken met de OR. 

 

2. Opmerkingen vorige notulen: 

- 

 

3. Mededelingen team/directie: 

• Chantal stopt als conciërge per 6-10-21, Albert vangt de uren op. Els regelt een cadeautje. 

• Xandra stopt als administratief medewerker per 1-12-21. De Klimop is op zoek naar een 

vervanger. Eerst wordt er gezocht binnen RBOB. 6-8 uur per week. 

• Ilse is met zwangerschapsverlof, ze komt waarschijnlijk na de carnavalsvakantie terug. 

• Thijs is getrouwd, Els had een cadeautje gehaald, viel in de smaak. 

• Alle klassen zijn goed gestart. Er is geld vanuit de overheid beschikbaar voor extra handjes in 

de klas. 

 

4. Financiën: 

• WIS-collect liep niet zo goed. Joyce heeft contact gehad nu zou het moeten werken. Ter 

compensatie worden er per jaar 2 facturen per gezin klaar gezet. 

• Er wordt in de nieuwsbrief met de ouders gecommuniceerd over het invoeren van WIS-

collect. 

• Er komen elk jaar 2 facturen (per gezin), 1 aan het begin van het schooljaar voor de 

ouderbijdrage en 1 in april/mei voor het schoolreisje/kamp. 

• Er is tijdens de infoavonden door ouders aangegeven of leraren het drinken in de pauzes 

onder de aandacht willen brengen bij de kinderen. 

• Petra kijkt na wanneer de kascontrole uitgevoerd moet worden. Linda Jansen, Aline van Herk 

en Henriette Craens gaan dit doen. 

 

5. Activiteiten: 

• Het schoolschaatsen gaat niet door omdat de Winterfeesten niet doorgaan. 

• Bij de weekopeningen mogen de ouders weer komen kijken op school. 

 

 

 



6. Raboclubsupport: 

• Inschrijven is tot en met 27 september, dat is nog gelukt. Cindy en Petra moeten vaker de 

mail van de OR controleren. 

• Mogelijke doelen: 

o Inrichten van de hal (leerplein) met o.a. leercapsules en meer groen 

o Nieuwe moestuin bij de kleuters 

o Buiten leerplaats 

 

7.  Notulen OR online: 

• De notulen van de OR komen online, Joyce gaat hiervoor zorgen. Cindy past de notulen aan 

zodat ze voldoen aan de AVG. 

 

8. Jaarvergadering en thema-avond: 

• School plant de Summer-break-party (ouder-bedankavond). 

• We willen dezelfde thema-avond, als voor Corona gepland stond, houden: executieve 

functies. 

• De thema-avond wordt medio januari gehouden. Joyce vraagt of de spreekster 17 of 24 

januari kan. 

 

9. Plannen vergaderingen schooljaar 2021-2022: 

• 8-11-21: sinterklaas, kerst en thema-avond voorbereiden 

• Januari 2022: algemene ouderavond en thema-avond 

• 7-3-22:  open dag (16-3-22), open avond (9-3-22) en schoolfotograaf 

• 16-5-22: afsluiting schooljaar en musical 

• Juli 2022: algemene ouderavond en Summer-break-party 

 

10. Rondvraag: 

• Els: heeft Yvonne van Herk gevraagd voor de schoolfoto’s. Misschien het ene schooljaar 

Imca, het andere Yvonne. Is dit mogelijk? Els navragen.  Yvonne kan eventueel vanaf 

schooljaar 2022-2023. Imca komt nog in dit schooljaar. Angela legt de datum vast. Els gaat 

een offerte vragen bij Yvonne. Wat belangrijk is: 

o Betaalbaar voor ouders 

o Makkelijk online te bestellen 

o School mag digitale foto’s gebruiken 

• Cindy: het is fijn als alle leerkrachten op 1 lijn zitten m.b.t. de gezonde school. Het is aan het 

begin van het schooljaar met alle leerkrachten besproken, is ook aangegeven in de 

infoavonden: geen snoep, geen koek met chocolade. De verantwoordelijkheid ligt bij de 

ouders. 

• Joyce: de ouderhulplijsten worden deze week via ouderportaal gestuurd. Nu algemeen. Voor 

hulp bij o.a. sinterklaasviering worden de ouders t.z.t. benaderd. De ouders kunnen per 

activiteit via ouderportaal intekenen. Het brigadieren wordt per dag uitgesplitst. De musical 

is in juni. 

 

11. Sluiting: 

Sandra sluit de vergadering om 22.25 uur. 


