
 
 

Agenda 
 
Agenda Ouderraadsvergadering donderdag 3 September 2020 
(locatie: De Brink) 
 
1. Opening 20.00 uur  
 
2. Notulen van 30 Juni 
3. Actiepunten 
4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR  

• Team 

• DB 
o Invulling activiteiten ivm Corona 
o Verdeling commissies/ kalender website 
o Data vergadering  26 oktober 

8 december 
27 januari 
18 maart 
17 mei 
6 juli laatste vergadering 

 
5. Signalen 
6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Kinderboekenweek 

• Dag van de leerkracht 

• Sinterklaas 
 
 

7. Afgelopen activiteiten 

•  
 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
  



 
 

Notulen Ouderraadsvergadering donderdag 3 September 2020 
(locatie: De Brink) 

 
Aanwezig: José de Groot, Paul Muskens, Monique Heijmen, Niek Hermans, Miranda van Der Donck, Wim 

Bremers, Lisette Pullens, Stephanie Schoss, Daphne Tuijtel (Teamleider Jaarklas – De Brink), Roel 
Duijkers (Eventplanner) 

Afwezig:  Bianca Huijgen, Manouchka Berendsen 
 
 
1.  Opening 20.00 uur  
 Daphne en Niek stellen zich voor. 
 
2. Notulen van 30 Juni 

Nog enkele kleine typefouten, maar verder akkoord. 
 

3. Actiepunten 
Nieuwe leden: er is oproep geplaatst in de nieuwsbrief. Even afwachten of hier reacties op komen. 
 

4. Ingekomen post en mededelingen 

• Notulen MR  
MR vergadert volgende week. 

• Team 
Er zijn enkele juffen zwanger, Kelly heeft 21 augustus een dochter gekregen (Lisette stuurt kaartje, 
via Roel). 

• DB 
o Invulling activiteiten ivm Corona 

Alle activiteiten die zonder hulp van ouders door kunnen gaan, zijn geen probleem. 
Activiteiten zoals opening schooljaar zijn geen optie ivm grote groepen ouders. Voor Sint & 
Piet is nog geen beslissing genomen hoe dit eruit gaat zien. Dit geldt ook voor Kerst, Carnaval 
e.d. 
Schoolreisje: niet vermeldt op kalender. Er zou dit jaar een sportolympiade zijn, maar ook 
daar is nog onzekerheid. Het MT zal moeten beslissen of er dit schooljaar toch een 
schoolreisje komt in verband met begroting (voorkeur OR om schoolreisje door te laten gaan) 

o Verdeling commissies/ kalender website 
Datum Schoolreisje moet snel beschikbaar zijn. Daarna in app bekijken wat mogelijk is. 
Zie indeling. 
Lief en Leed: verjaardagen leerkrachten. Roel gaat een en ander navragen. (Actie Paul / Roel) 
Afscheid OR-leden: wordt later gepland. OR-leden die afscheid hebben genomen, weten dat. 

o Data vergadering  
26 oktober ’20 - 8 december ‘20 - 27 januari ‘21 - 18 maart ‘21 - 17 mei ‘21 - 6 juli ‘21 (laatste 
vergadering) 

 
5. Signalen 

Het fietspad tussen De Lingert / Diemewei en Huurlingsedam is chaos. Ook langs de school is het chaos 
met ouders / leerlingen op het fietspad (vooral Diemewei). 
Ook in de fietsenstalling is het chaos ivm stallen fietsen (ontbreken vakken/fietsenrekken). Dit moet 
duidelijk worden en opgepakt door school (vakken maken door middel van rekken of gekleurde 
vakken).  

 



6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Kinderboekenweek 
Thema: en toen (vroeger en nu). Opening is zoals voorgaande jaren (groepen gecombineerd met 
elkaar voor de opening). Leerkrachten zoeken voor klas een boek uit. Kussentje lezen gaat ook 
weer door. Speurtocht gaat niet door. Oud-Hollandse spellen beschikbaar voor de klassen 
(ophoging budget ivm huurkosten). 200 euro extra budget (totaal 1000 euro). Afsluiting was 
normaal de dans en dat gaat niet door. In de klassen komt een boekentafel. Verloting van een 
extra boekenbon voor een klas (voor de klassen die een boekentafel hebben). 

• Dag van de leerkracht 
Moet nog ingevuld worden. Inspiratie mag richting Paul. 
Suggestie: magneetjes voor in de klas en eventueel soep voor de leerkrachten op de dag zelf. 

• Sinterklaas 
Wordt nog opgepakt. Boek is al wel besteld. 

 
7. Afgelopen activiteiten 

• Er zijn geen afgelopen activiteiten. 
 
8. Rondvraag 

Zijn er reacties geweest op de het welkomstdrankje? De terugkoppeling via de nieuwsbrief is er niet 
geweest. Leerlingen vertellen thuis niet altijd wat er gebeurd in de klas. 
Met name voor kleuters is het lastig om alleen naar binnen te lopen, zeker voor groep 1 die net gestart 
zijn. 
Wat kan er met het extra budget gedaan worden? Goed materiaal voor buiten spelen. Vanuit de  
Kinderraad is de wens om staande werkplekken te hebben in de klassen. (Actie Roel) 
30-jarig jubileum school zal september 2021 zijn. Wat gaat school hier mee doen en wat kan OR doen. 
Actie Roel 
Kamp Montessori staat gepland voor november 2020. Kamp is nog afhankelijk hoe ouderbegeleiding 
geregeld moet worden. 

 
9. Sluiting 


