Verslag Ouderraad 20 april 2021
Agendapunt
1. Opening en
mededelingen

Toelichting
Aanwezig: Monique, John, Inge, Niki, Linda, Jessie (sluit later aan)
Maike, Miranda en Claudia
Afwezig: Maaike en Christel

Actie

Linda heeft gevraagd om een stukje te vermelden in de bongerd
actueel over de ouderbijdrage. Hoe gaan we hier tijdens Corona
mee om. Waar gaat het geld naar toe. Een globaal overzicht.

John/Claudia
Miranda
Monique
(tijdens
kascontrole)

2. Post

--

3. Notulen
vorige
vergadering

We stellen de notulen van vergadering 18 januari 2021 vast.
Definitieve versie wordt tevens verstuurd naar Linda van S. en
Jacqueline ten Haaf.

4. Stand van
zaken
commissies

Evaluatie Pasen:
Kinderen waren enthousiast over het feit dat er toch weer wat
gedaan werd op school. Weliswaar in eigen klassen maar er was
toch een eiertikwedstrijd. Erg leuk dat dit mogelijk was.
Kinderen hebben als traktatie een chocolade paashaas
ontvangen bij het naar huis gaan.
Sportdag/koningsdag:
Per klas wordt dit opgepakt en wordt dit toch een beetje gevierd.
Harrie heeft een kant-en-klaar pakketje aangereikt gekregen.
Dit kunnen ze klassikaal uitvoeren.
Vanuit de OR komt er een mandarijntje met hollandvlaggetje en
oranje boks ballon als traktatie op die dag.
Schoolvoetbal toernooi:
Dit jaar kan het helaas weer niet doorgaan.
Data volgend schooljaar zijn al bekend. 6, 13 en 20 april 2022.
Miranda Monique en Claudia hebben online nagedacht of er evt.
mogelijkheden zijn om toch iets te organiseren rondom
schoolvoetbal. Dit bleek vrij lastig omdat je dan al snel uit de
vaste bubbels gaat. Nu besloten om op een dinsdag de
gymlessen in voetbal sferen in te kleden. Onder de noemer
schoolvoetbal. Leuke lessen waarin voetbal centraal staat.
Daarbij willen we als OR wat opblaasbare spellen huren (totaal
prijs rond de 80 euro) die er in de sporthal gebruikt kunnen
worden op die dag. Over de datum en verdere ontwikkelingen
houden we iedereen op de hoogte. (1e week van juni in elk geval
niet omdat dan groep 8 op kamp zal zijn) Miranda neemt alvast
contact op met het beweegteam om hier verdere afspraken over
te maken. Wordt vervolgt…..
Schoolreis:
Lastig om iets te plannen waarvan je nog niet weet of het
mogelijk is. Leemkuil en Tivoli incl. busreis zijn makkelijk te
boeken en ook kosteloos te annuleren. Bij Toverland ligt dit

Monique
Miranda
Claudia

Linda, John,
Christel,
Claudia
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helaas anders. De commissie is nog zoekende wat hierin mogelijk
is. Ook handig om te weten hoe school er in staat. Verschillende
vragen borrelen op; Mogen we uit de bubbels? Wat willen
ouders hierin? Is dit veilig genoeg?
Mocht het dit schooljaar niet kunnen plaatsvinden. Dan zouden
we de groep 8-ers graag een cheque van toverland willen
aanbieden zodat ze op een later tijdstip nog gezamenlijk of in
groepjes van deze dag kunnen genieten.
Verschuiven we het dan naar september. Is dat handig i.v.m.
nieuwe kleuters die nog aan het wennen zijn op school? Ook
even kijken naar de betalingen rondom schoolreis die natuurlijk
voor de instromers/nieuwe kinderen dan niet zijn gedaan.
Of juist naar juni schuiven zodat we 2 jaar op een rij schoolreis
hebben met als risico dat er dan nog meer nieuwe kleuters zijn
toegevoegd die voor dit schoolreisje niet betaald hebben.
We gaan hierin nog uitzoeken wat mogelijk is en hoe ieder er in
staat. Wordt vervolgt….
Aan alle OR leden: Houden jullie uit voorzorg 2 juli alvast vrij?
Zodat we als het kortom allemaal geregeld kan worden we in elk
geval voldoende hulpouders hebben om mee op schoolreis te
gaan.
Groep 8-kamp:
De vraag kwam of we wat budget hebben of iets kunnen
betekenen voor de groep 8-ers. Ze krijgen een extra dag kamp en
deze willen ze met een mooie activiteit invullen.
Inmiddels is groep 8 zelf druk in de weer geweest met klusjes,
lege flessen ophalen etc.… en heeft een mooi bedrag bij elkaar
gesprokkeld. Dat moet voldoende zijn.
Wij willen graag alles gelijk trekken met de groep 8-ers van vorig
jaar en besluiten dus geen bijdrage aan kamp groep 8 te geven.
We bekijken wel wat en of er een bedrag aan het einde van het
jaar over zal zijn en maken dat dan zeker op een leuke manier
goed aan groep 8. Denk aan notitieblok en pen wat vorig jaar is
uitgedeeld aan de kids.
Schoolfotograaf:
Wat is er mogelijk binnen school?
Kunnen we binnen onze eigen bubbels blijven?
Monique is al veel binnen school aanwezig en kan evt. helpen.
Stagiaires kunnen evt. helpen.
Miranda geeft aan gevaccineerd te zijn en te willen helpen als
dat nodig is.
We zouden het graag door laten gaan.
Als Jessie de OR gaat verlaten zoeken we iemand die de
schoolfotograaf op zich neemt. Maike geeft aan dit wel te willen
doen. Met als ruil dat iemand de sportdag van haar over neemt.
Hier kunnen we alvast over nadenken.

Niki

Allen

Monique
koppelt dit
terug naar
Harrie

Niki overlegt
dit nog met
Linda en
koppelt terug
naar
OR/Jessie.

Allen

Ook even afwegen wat we willen met het zoeken naar een
nieuwe schoolfotograaf. Contract bij deze fotograaf loopt af.
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Jessie geeft alvast aan ze door dat we wellicht over zullen
stappen naar een andere schoolfotograaf.
Niki wil collega scholen wel eens vragen wat hun ervaringen zijn
en welke fotograven zij dan hebben.
Bongerd dag:
Even vragen wat school hiervan denkt en vind?
Kan en mag dit doorgaan?
Theaterhuis Joris benaderen om een plan A (groot zomercarnaval
met hele school incl. DJ, Prins/prinses etc.… )en een Plan B
(Zomercarnaval in eigen klas of eigen bubbel) te maken. Wat zijn
de gedachten van Joris hierover. Hoeveel tijd vooraf wil hij
hebben om knopen door te hakken.
Budget carnaval en Bongerd dag kunnen hier aan besteed
worden.

Jessie
Niki

Niki

Claudia

Jessie heeft contact gehad met musical in 1 dag. Mevrouw nam
het heel sportief en aardig op. Dit kunnen we voor dit jaar
loslaten. Volgend jaar evt. opnieuw bekijken. Maar we zitten er
niet aan vast. Mevrouw gaf ook aan wellicht naar het buitenland
te gaan.

MR-vergadering -Financieel
Jaaroverzicht

Rondvraag

Kascontrole wordt op kort termijn gepland.
Tevens wordt er gekeken naar de budgetten.
Per commissie lijkt er toch aardig wat over te zijn. Wat kunnen
we evt. nog per kind besteden. Denk aan cadeau groep 8. Wat is
er over van vorig jaar. Destijds de groep 7 kids.

John/Claudia
Monique
Miranda

Ouderbijdrage is al door bijna iedereen betaald. Laatste
betalingen pakt Claudia met Audrey op. Dit komt zoals elk jaar
ook weer goed geeft John aan.

John/Claudia

Voor de mensen die nog bonnetjes hebben. Deze graag zo snel
mogelijk inleveren bij John/Claudia

Allen

Maike; Jessie en Linda stoppen per volgend schooljaar. We
moeten dus op zoek naar tenminste 1 nieuw commissie lid. En
heel graag iemand met kind(eren) in groep 1 of 2. Zodat we goed
verdeeld in de OR zitten met z’n allen. Jessie heeft nog een kanten-klaar exemplaar liggen wat evt. aangepast kan worden. Dit
kan dan in de bongerd actueel.

Jessie
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