
Notulen vergadering, 3 september 2020  

Vanwege COVID-19 via Zoom 

Aanwezig: Pascal (Voorzitter), Eline (Voorzitter), Sandra, Leida, Jacqueline, Dave, 

Marijke 

Penningmeester: Linda/Leida 

Secretaris: Barbara 

Afvaardiging school: Hanneke, Vera 

Afwezig: - 

Gasten: - 

 

Opening 

De voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

De voorzitter heet allereerst de twee nieuw leden welkom: Marijke de Wit als ouder en 

Vera van de Berge-Westdijk vanuit De Rank.  

Hanneke zal Marijke toevoegen aan de OR mailbox in Schoudercom.  

 

Afscheid 

We nemen afscheid van vier OR leden: Pascal, Linda, Jacqueline en Christine.  

Eline neemt de rol van voorzitter over van Pascal en doet dat de rest van deze 

vergadering. 

 

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 is de nieuwe penningmeester.  

Hanneke & Vera zullen het postvak op school in de gaten houden en post meegeven aan 

de dochter van Leida.  

Leida kan nog niet inloggen bij de ING. Eline zal nagaan of zij nog kan inloggen.  

Het opstellen van de begroting zal afhangen hoe de activiteiten georganiseerd mogen 

worden gedurende COVID-19. Als leidraad kan de begroting van afgelopen jaren worden 

gebruikt.  

 

Hoe om te gaan met Corona & activiteiten op school, wat is mogelijk en wat niet 

Vera en Hanneke zullen navragen wat de richtlijnen vanuit de Stichting zijn op het gebied 

van activiteiten. Gedurende de vergadering komt er reactie van Els dat mensen van 

buiten wel de school in mogen, maar op gepaste afstand.  

 

Kinderboekenweekcommissie (30 september t/m 11 oktober) 

OR: Sandra, Eline, Barbara 

School: Martijn & Wietske  



 

De OR bespreekt de offerte van de Schrijverscentrale, maar dit is niet goedkoop. Het 

idee om iets te doen met de nieuwe bibliotheek, spreekt meer aan. Zo kun je iemand 

inhuren die de boeken doorneemt en daarna advies geeft welke boeken goed zouden 

passen in de bibliotheek. Ander idee is om een voorleeswedstrijd te houden.  

De commissie neemt dit mee en gaat er mee aan de slag.  

 

Sinterklaascommissie (4 december) 

OR: Eline, Barbara, Dave, Leida (Christine) 

School: Hilda & Jacqueline 

Vraag is of er een Sinterklaas op school mag komen en zo ja, in welke vorm? Wat is het 

landelijke verhaal over de intocht? En hoe wordt de intocht in Koudekerk zelf dit jaar 

georganiseerd. Hanneke neemt hiervoor contact op met Job, want er is al een bespreking 

hierover geweest. Wellicht kan school inhaken op het verhaal.  

De cadeautjes kunnen wel al uitgezocht en besteld gaan worden. De boeken hiervoor zijn 

binnen en worden aan de kinderen van de OR leden meegegeven.  

 

Kerstcommissie (17 december) 

OR: Sandra, Marijke, Pascal & (Barbara op de dag zelf)  

School: Hanneke & Esmee 

Hanneke gaat met Els kortsluiten, want de viering in de kerk zal naar alle 

waarschijnlijkheid niet doorgaan. Kerstdiner op school is wellicht leuk, maar mag zelf 

gemaakt eten worden meegenomen naar school?  

 

Coördinatie sponsoring  

Er is geen animo voor deze rol. De commissies moeten in de vergadering dan goed 

aangeven welke sponsoren er worden benaderd, zodat hier rekening mee gehouden kan 

worden.  

 

Nieuwe vergaderdata schooljaar 2020/2021  

● Dinsdag 13 oktober 

● Donderdag 26 november 

● Donderdag 7 januari 

● Dinsdag 16 februari 

● Dinsdag 30 maart  

● Donderdag 20 mei 

● Dinsdag 6 juli  

Voorlopig zullen de vergaderingen digitaal worden gehouden.  

Startijd is 20 uur.  

 

Rondvraag 

Jacqueline, Pascal & Linda bedanken de OR voor de fijne samenwerking en geven aan 

bereid te zijn om te helpen waar nodig.  



Sandra geeft aan dat de OR kaarten stuurt naar ouders van school als er iets speelt. Nu 

gaat het met haar schoonzus niet goed, zij ligt al een aantal weken in het ziekenhuis en 

men is er nog niet over uit wat er aan de hand is. De OR vind het een goed idee om een 

kaart te sturen. Sandra zal een kaart naar het ziekenhuis en naar het gezin sturen. 

Hanneke vraagt de juf van de groep om iets namens de kinderen uit de klas iets te 

sturen.  

Verdeling commissies volgend schooljaar 

• Schoolfotograaf individueel/groepen – 17 september 2020 

Barbara en Sandra 

• Kinderboekenweek – 30 september t/m 11 oktober 2020 

Sandra, Eline, Barbara 

• Sinterklaas – vrijdag 4 december 2020  

Eline, Barbara, Dave, Christine, Leida  

• Kerstviering – donderdag 17 december 2020 

Sandra, Marijke, Pascal, (Barbara op de dag zelf) 

• Pasen – woensdag 31 maart 2021 

Marijke, Dave, Leida 

Barbara, Eline, in de voorbereiding, niet op de dag zelf 

• Koningsspelen – vrijdag 23 april 2021 

OR: Leida, Dave, School: Wessel, Christine 

● Schoolreis – dinsdag 8 juni 

OR: Barbara, Leida 

School: Hanneke & Vera 

 

● Musical wordt over twee avonden verdeeld:  

o 8A – 12 juli 

o 8B – 14 juli  

Overige OR vergaderingen  

● Dinsdag 13 oktober 

● Donderdag 26 november 

● Donderdag 7 januari 

● Dinsdag 16 februari 

● Dinsdag 30 maart  

● Donderdag 20 mei 

● Dinsdag 6 juli  


