
Notulen vergadering, 13 oktober 2020  

Vanwege COVID-19 via Zoom 

Aanwezig: Eline (i/a voorzitter), Sandra, Marijke 

Penningmeester: Leida 

Secretaris: Barbara 

Afvaardiging school: Hanneke, Vera 

Afwezig: Dave 

Gasten: - 

 

Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

Dave is afwezig, Marijke sluit iets later aan.  

Roka en Marieke, twee mogelijke nieuwe OR leden, sluiten de volgende vergadering aan.  

 

Notulen vorige vergadering 

De notulen worden besproken en goed gekeurd.  

 

Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Ingekomen post 

Geen post. 

 

Ingekomen email 

Geen email.  

 

Financiën 

Leida geeft een update over de financiën: 

● De ouderbijdrage gaat goed, veel ouders hebben het overgemaakt; 

● Alle klassen hebben een envelop met klassengeld ontvangen; 

● Voor de Kinderboekenweek is geld uitgegeven, komen waarschijnlijk een kleine 

EUR 100,- boven budget uit. Maar dat is geen probleem; 

● Cadeaus voor Sinterklaas zijn aangeschaft.  

 

Ontwikkelingen in COVID-19 maatregelen 

De scholen blijven open en er verandert niet veel met de aangescherpte maatregelen. 

Vergaderingen worden digitaal gedaan en de school blijft voorzichtig.  

 

Evaluatie kinderboekenweekcommissie (30 september t/m 11 oktober) 

OR: Sandra, Eline, Barbara 

School: Martijn & Wytske  

Martijn heeft er heel veel werk ingestoken. Hij heeft van het beschikbare gestelde geld 

vanuit de OR heel veel boeken gekocht voor de bibliotheek. Samen met Wytske heeft hij 

filmpjes gemaakt en laten zien in de klas. De gezamenlijke opening en afsluiting met alle 

klassen werd wel gemist, maar het was een leuke week binnen de mogelijkheden die er 

waren.  

De voorleeswedstrijd werd niet door alle ouders gewaardeerd en dan met name het 

wedstrijdelement en het stemmen wat daarbij hoort. Als een kind na het voorlezen (wat 

al spannend is) dan maar 1 stem krijgt, is niet heel leuk. In een klas werd het stemmen 

anoniem gedaan; de kinderen moesten hun hoofd op tafel neerleggen en als de naam 



werd genoemd van degene op wie de leerling wilde stemmen, moest je je hand 

opsteken. De leerkracht telde alle stemmen en maakte alleen op het einde bekend wie de 

meeste stemmen had gekregen. Hanneke zal dit meenemen voor een eventueel volgende 

keer.  

Bij de onderbouw was een tekenwedstrijd en is met de leerkrachten gekeken welke 

tekeningen het mooiste waren. Altijd een lastige keuze, omdat alle leerlingen hun best 

hebben gedaan. Maar het was heel leuk. 

 

Sinterklaascommissie (4 december) 

OR: Eline, Barbara, Dave, Christine 

School: Hilda, Jacqueline  

Alle Sinterklaas cadeaus zijn ingepakt en verdeeld per klas. 

Vera had een idee voor de Sint viering op school. In de aula bijvoorbeeld de slaapkamer 

van Sinterklaas op het podium maken. Er is dan geen aankomst op het schoolplein, maar 

Sinterklaas en zijn Roetveeg Pieten zijn dan al in de aula in zijn slaapkamer. Alle klassen 

komen dan om beurten naar de aula om daar Sinterklaas te zien op gepaste afstand. De 

Sintcommissie zal dit idee meenemen in de eerstvolgende bespreking na de 

herfstvakantie.  

 

Kerstcommissie (17 december) 

Sandra, Leida, Marijke, Marieke, Pascal & Barbara op de dag zelf 

Vanuit school: Femke, Hanneke  

De commissie is nog niet digitaal bijeengekomen, wilde eerst de persconferentie van 

vanavond afwachten.  

Idee van Hanneke en Vera (via de Rijnschans) is om de kinderen schoenendozen mee 

naar school te laten nemen en deze via een maatjes activiteit te versieren op school. 

Deze gaat dan weer mee naar huis met de bedoeling om hierin door de ouders een diner 

in te laten doen welke met de kerstviering mee naar school wordt genomen. Om te 

voorkomen dat het ene kind een heel uitgebreid diner meekrijgt en een ander kind alleen 

een boterham, is het idee om een soort keuzemenu op te stellen en daaruit kunnen de 

kinderen dan iets kiezen. Dan heeft iedereen ongeveer hetzelfde qua eten.  

Rondom het schoolplein hangen sinds twee weken camera’s. Voorstel is om weer een 

mooie boom op het schoolplein te plaatsen. Als er dan iets gesloopt wordt, staat het in 

ieder geval op camera.  

Voor versieren op school voor de Sinterklaas en Kerst, gaan Hanneke en Vera bij Els 

navragen of twee ouders vanuit de OR op school mogen komen om te helpen. Vorig jaar 

heeft de huidige groep 8a geholpen met het versieren voor Sinterklaas en dat ging heel 

goed. ACTIE  

 

Goochelaar boeken voor meesters- en juffendag 

Idee is om de goochelaar toch alvast te boeken of optie op te nemen voor 25 juni en dan 

de gehele ochtend. Op die manier kunnen alle klassen apart naar zijn 

voorstelling/workshop. Uiteraard wel met een clausule dat school mag annuleren mocht 



het nodig zijn vanwege COVID-19 maatregelen.  

Vanuit de OR zal Marijke in ieder geval in deze commissie plaatsnemen en wellicht dat 

Roka en/of Mariek zouden willen aansluiten.  

Vanuit school zal in ieder geval Hanneke in deze commissie plaatsnemen. 

Marijke zal contact opnemen met Pascal of zelf de contactgegevens van de goochelaar 

opzoeken om te kijken of hij vastgelegd kan worden voor de ochtend van 25 juni. ACTIE 

 

Rondvraag 

De OR vergadering van 26 november wordt verzet naar 24 november.  

Volgende keer zal de vergadering niet via Zoom, maar via MS Teams gaan. Barbara zorgt 

voor een link en zal deze in de appgroep delen.  

Hanneke en Vera hebben samen gesproken over de schoolpleincommissie. Deze 

commissie bestaat eigenlijk niet meer, omdat Els nog de enige deelnemer is. Idee is om 

dit schooljaar de tijd te nemen om te kijken wat er gedaan kan worden met het 

schoolplein, bijvoorbeeld een groen schoolplein, en kijken of daar subsidie voor 

aangevraagd kan worden. Idee is dat de OR hier ook actief over meedenkt.  

Er is nog een bedrag over vanuit de schoolpleincommissie en het idee van Eveline was 

toentertijd om aan een leerlingenraad te vragen wat zij graag zouden willen aanschaffen 

voor het schoolplein. Nu Eveline weggaat bij De Rank, zal Lobke dit overnemen en 

Hanneke en Vera zullen dit idee doorgeven aan haar. ACTIE 

Verder zou er vanuit de stichting gekeken worden naar het schoolplein en dan met name 

naar de betegeling. Hanneke en Vera gaan de status hiervan navragen bij Els. ACTIE  

Els heeft ooit een keer gesproken over het opnieuw laten coaten van de speeltoestellen 

door een ouder. Hanneke en Vera gaan dit ook navragen bij Els. ACTIE 

Dit onderwerp zal op de OR agenda komen van 24 november.  

Op de vraag voor nieuwe OR leden hebben Vera & Hanneke via het lerarenteam geen 

reacties ontvangen. Idee is om de kern van de OR klein te houden en bijvoorbeeld in de 

nieuwsbrief aan ouders te vragen of ze bij een bepaalde commissie willen helpen.  

Voor het nieuwe schooljaar is het een idee om dit aan het begin van het schooljaar via 

Schoudercom uit te vragen.  

 

Overige OR vergaderingen 

● Dinsdag 24 november 

● Donderdag 7 januari 

● Dinsdag 16 februari 

● Dinsdag 30 maart  

● Donderdag 20 mei 

● Dinsdag 6 juli  


