Verslag Ouderraad 15 september 2020
Agendapunt

Toelichting

1. Opening en
mededelingen

John, Maaike, Inge en Christel zijn niet aanwezig.

Actie

Welkom aan juf Niki! Zij is de nieuwe contactpersoon
namens de school.

2. Post

Het ontvangen aanbod van schoolreisjes deelt Monique
met Linda

3. Notulen vorige
vergadering

We stellen de notulen van 25 juni vast.

4. Nieuw schooljaar
met Coronabeperkingen; hoe
gaan wij daar mee
om?

Wat is onze visie/standpunt? Wat mag er vanuit school?

Monique

Standpunt Ouderraad:
We moeten rekening houden met de Corona maatregelen.
We bekijken per thema/activiteit wat mogelijk is, of wat
anders kan.
School:
Wat kan wel:
• Ouderraad kan vergaderen in de hal, op 1,5 meter
afstand.
• Versieren van de school mag, in de avond.
• Zo min mogelijk hulpouders bij een activiteit
• Of (het delen van) eten kan, is nog een vraag
• Bij alle activiteiten gelden de gangbare Corona regels
zoals 1,5 meter afstand houden.

5. Commissies

Opdracht: alle commissies bekijken wat er mogelijk is. Dit
bespreken we in de volgende vergadering, op 12 november.
Aandachtspunten voor iedere commissie:
• Check de Corona maatregelen. In ieder geval geldt:
minimale inzet va hulpouders + onverpakt eten (delen)
niet mogelijk. Bij twijfel: vraag school
• Check voorwaarden en kosten bij annuleren
• Maak een plan B

Iedereen

Sinterklaas
School: nog niet zeker, maar waarschijnlijk komt de Sint wel
op school. Mogelijk zijn er minder Pieten bij, door de
Corona maatregelen. School volgt de maatschappelijke
discussie. Dat betekent dat er geen traditionele zwarte
pieten meer meekomen.
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Voor de Sintcommissie:
-Kunnen we een alternatief bedenken voor het bakfeest?
-De commissie stemt de activiteiten af met de Jeugd en
Jongerenraad. Het is belangrijk dat we op dezelfde manier
Sint organiseren.
Kerst
We vragen of het Maaike lukt om in de kerstcie mee te
draaien. We bieden aan dat iemand anders dit overneemt
als haar dat niet lukt.
Voor de kerstcommissie:
-Wat doen we met het avondprogramma? Kunnen we een
alternatief bedenken voor het kerstdiner? Als dit niet lukt,
dan moeten we snel communiceren naar ouders. De avond
staat nu in de agenda op de site van de school.

Schoolreis en Bongerddag
Voor de schoolreis moeten we voor het einde van het jaar
wel een plan hebben. De vroegboekkortingen gelden
meestal maar tot en met december. We moeten vooral
goed bekijken welke voorwaarden er zijn om te kunnen
annuleren.
We denken over de andere activiteiten wel alvast na. De
activiteiten die dit jaar nog zijn, hebben wel voorrang + de
schoolreis.
Verkeer (banners, wo 4-11 lichtbrigade)
• School vraagt of er standaard iemand vanuit de OR in
deze werkgroep zit? Dat is niet zo. Linda helpt en is
toevallig ook lid van de Ouderraad. Linda geeft dit door
aan Jaqcueline. Marloes van de Kerkhof wil ook helpen
bij deze werkgroep.
• Banners hangen weer, complimenten daarvoor! 16
september ruimen we ze weer op.

Monique/
Inge

Monique

Linda/Maaike

Linda/Claudia/
Iedereen

Iedereen

Linda

Versiering
Vraag van school of versiercommissie wil versieren voor de
kinderboekenweek? We versieren normaal gesproken
alleen met de jaargetijden en thema’s als bijv. Sint en Kerst.
Afspraak: We willen helpen, maar spreken af:
• We werken met kant en klare materialen. We knutselen
dus niet zelf.
• Als er kant en klare knutsels liggen vanuit de groepen,
gebruiken we die.
• Eventuele kosten voor extra versiering, betaalt de
school.
• Het moet passen binnen de agenda’s van de
hulpouders. De tijd is beperkt (alleen in de avonden). En
we kunnen maar met een kleine groep de school in.
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We bekijken hoe dit loopt dit jaar. Als het vanuit de
commissie of school niet bevalt, maken we andere
afspraken met elkaar.

6. MR
vergaderingen:

Namens de Ouderraad naar de MR:
ma 21-9: Miranda
di 10-11: Claudia
wo 13-1: Linda
do 29-4: Monique
ma 21-6: Maike

7. OR-vergaderdata

OR-vergaderdata:
• do 12-11, deze is op school, tenzij iemand zich hier niet
prettig bij voelt. Geef dit even aan op de app!
• ma 14-12
• ma 18-1
• di 20-4
• do 27-5 voor Bongerddag
• wo 23-6
• gezamenlijke afsluiting ma 12-7

8. Financien

Jaaroverzicht, laatste status van afgelopen jaar, kascontrole
en ouderbijdrage 2020-2021
Vraag van een ouder
Een ouder vraagt wat we doen met het restant van de
ouderbijdrage va afgelopen schooljaar. Aanleiding is de
brief ouderbijdrage die zij ontving bij de aanmelding van
een nieuw kind. Voor een eerder kind had zij vorig jaar al
betaald. Linda vS heeft moeder laten weten dat de brief
niet meegestuurd had moeten worden. Deze is alleen voor
zij-instromers. Monique laat moeder weten dat ze in het
het najaar een nieuwe brief ontvangt. Hierin legt de
Ouderraad uit hoe we omgaan met het restant van 2 euro
per kind.*
Brief ouderbijdrage*
Jessie past de brief aan en deelt die met iedereen. Daarna
vragen we Linda vS om mee te lezen.
We zetten er het volgende in:
-We vragen we voor 2020-2021 hetzelfde bedrag als vorig
schooljaar. We geven aan dat we zo veel mogelijk
activiteiten door willen laten gaan. We gaan daarvoor op
zoek naar wat mogelijk is binnen de richtlijnen. Mogelijk

John, Maaike,
Christel en
Inge

Monique

Jessie
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hebben we extra kosten om aan de richtlijnen te voldoen.
Dit zijn redenen om de hoogte van de ouderbijdrage
voorlopig niet te veranderen.
-Het restant van 2019-2020 is 2 euro per kind. Hiervan
kochten we een attentie voor de leerlingen van groep 8.
Hun jaar liep heel anders dan gepland. Met de attentie
gaven we een steuntje in de rug. De rest van het bedrag
gebruiken we in het nieuwe schooljaar.
NB van Jessie: ik bekijk in de brief hoe ik dit ga omschrijven.
Voor dit verslag hou ik het kort.
Monique
Jaaroverzicht, laatste status van afgelopen jaar en
kascontrole
Deze bespreken we in de volgende vergadering. We
schuiven deze onderwerpen dan niet door. Monique vraagt
John om de overzichten hiervoor vooraf toe te sturen.

9. Rondvraag

De bak van de schoolfoto’s staat nog op school. Jessie
vraagt de fotograaf om deze op te halen.
We bedanken Monique Broere voor haar inzet! We zorgen
namens de ouders voor een attentie voor haar.

Jessie

Claudia
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