
 
 

Agenda 

 

Agenda Ouderraadsvergadering maandag 17 mei 2021 

(locatie: Online) 

 

1. Opening 20.00 uur  
 

2. Notulen  
3. Actiepunten 

• Representatiekosten (Roel) 
 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 
• Notulen MR  

• Team 
• DB 

o Kamp 
o Voorzitterschap volgend jaar 

 

5. Signalen 
• Verkeerssituatie mbt gesprek handhaver 

• Victor veilig 
 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 
• Schoolfotograaf 

• Schoolreisje 
• Avondvierdaagse 

• Maatschappelijke betrokkenheid 
• Aanpassingen schoolplein 

 
 

7. Afgelopen activiteiten 
• Paasontbijt 

• Koningsspelen 

 
8. Rondvraag 

9. Sluiting 
  



 
 

Notulen 
 Ouderraadsvergadering Maandag 17 mei 2021 

(via teams) 
 

Aanwezig: José de Groot, Paul Müskens, Manoucka Berendsen, Miranda van der Donck, 

Nick Hermans, Wim Bremer, Stephanie Schoss, Bianca Hopman-Huijgen, 

Roel Duijkers, Edith Keller 

Afwezig:  Monique Heijmen, Lisette Pullens 

 

 

1.  Opening 20.00 uur  

 

2. Notulen vorige vergadering 

Verzoek om de notulen eerder te ontvangen dan in de laatste week voor de 

vergadering. Dit ivm uitvoeren actiepunten. De notulen zijn vastgesteld. 

 

3. Actiepunten 

• Representatiekosten: Roel geeft terugkoppeling, er speel is materiaal voor de 

kleuters aangeschaft in overleg met de MR. 

 

4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

• Notulen MR  

o Geen bijzonderheden 

 

• Team 

o Corona: Tijdens de vakantie zijn er veel melding geweest van kinderen die 

corona hadden. Dit blijft een aandachtspunt op school. 

o Na de meivakantie is er gestart met gemengd samen buitenspelen. Voor 

nieuwe kleuterleerlingen is dit wennen. 

 

• DB 

o Kamp: Er is overleg geweest tussen de leerkrachten van groep 7 en 8 over 

de invulling van het kamp. Groep 7 heeft kamp op 1 en 3 Juni. Kinderen 

komen in de ochtend naar school. Vandaar uit gaan ze activiteiten doen. Er 

wordt voor lunch en fruit gezorgd. Het programma voor groep 7 is van 

8.30 uur t/m 14.00 uur. Details worden nog besproken. 

 

Groep 8 zal het kamp op een ander tijdstip hebben en daarbij zal het 

programma duren tot in de avond. Aanvulling hiervan volgt nog. 

 

Kosten voor de ouders zal rond de 15 euro liggen. Er wordt nog gekeken 

naar een uitje naar de Efteling dit jaar. 

 

o Voorzitterschap: Er zijn vanuit de OR geen kandidaten. Er zal een oproep 

in de nieuwsbrief geplaatst worden. 

 

5. Signalen 

Verkeerssituatie: Handhaver is op een woensdag ochtend komen kijken. Op dat 

moment viel het met de drukte wel mee. De handhaver deelde mee dat ze vaker 



zullen controleren, maar doordat dit een probleem is bij alle scholen zal dat niet al 

te vaak zijn. Verzoek is ook om zelf alert te blijven. 

 

Victor veilig: het was opgevallen dat Victor Veilig niet meer alle dagen buiten staat 

bij de Brink. Roel gaat dit oppakken met de medewerkers van de Brink. 

 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 

• Schoolfotograaf 

Schoolfotograaf komt de komende tijd langs op school er worden individuelen 

foto’s en klassenfoto’s gemaakt. Hulp van hulpouders is niet nodig, school 

regelt zelf de organisatie. Er is gekozen voor de wit steigerhouten achtergrond 

bij de individuelenfoto. Leerkrachten kunnen zelf aangeven of ze bij de 

klassenfoto bij de groep gaan staan of op afstand en later in de foto worden 

gezet. 

 

Broer zus foto komt te vervallen. Dit doordat het te druk zal worden met 

ouders rondom school. 

• Schoolreisje 

Het is nog niet duidelijk of het schoolreisje door kan gaan ivm Corona. School 

heeft hier nog geen beslissing in genomen. Vanuit de or hebben we erop 

aangedrongen om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben. Voor de or is er 

een duidelijk voorkeur om het schoolreisje door te laten gaan, in welke vorm 

dan ook. Mocht het schoolreisje doorgaan is er geopperd om te kijken naar 

alternatieven mogelijk dichterbij huis. Of eventueel te verplaatsen naar 

Augustus/ September van het schooljaar 2021-2022. 

Duidelijk is wel dat Hullie’s voorlopig nog gesloten is. En dat er voor groep 1 

en 2 een andere optie gezocht moet worden. 

De Spellerij is wel geopend voor groep 3 en 4 maar ouders mogen niet mee als 

begeleiding. 

Toverland is wel open maar en is binnen gesloten. Daardoor is Toverland 

mogelijk ook minder aantrekkelijk voor groep 5 en 6. 

Het vervoer met bussen kan een probleem opleveren omdat ouder niet mee 

mogen reizen in de bussen. 

Voor het Efteling uitje van groep 8 is nog geen alternatief 

Als school een beslissing heeft genomen nemen zij contact op met de 

betreffende ouders van de or. 

• Avondvierdaagse 

Avond vierdaags zal dit jaar niet doorgaan. Wel is er de optie om online in te 

schrijven en de route individueel te lopen. De Medaille wordt met de post thuis 

gestuurd 

• Maatschappelijke betrokkenheid 

Staat momenteel stil. Wordt volgend schooljaar weer opgepakt. 

• Aanpassing schoolplein 

Het plan, dat opgesteld is door de gymleraren, voor het schoolplein ligt bij het 

MT. Dit plan wordt nog doorgestuurd naar de or. 

 

7. Afgelopen activiteiten 

• Paasontbijt 

Paaslunch/High tea is goed bevallen. Reacties van ouders van dieet kinderen 

was lovend. Ze vonden het fijn dat er ook een pakketje was voor de kinderen 

met een dieet. In de onderbouw was het voor de leerkrachten wel erg druk 

zonder de hulp van ouders. 

• Koningsspelen 

Kinderen vonden het erg leuk met de koningsspelen vooral de afwisseling 

tussen spel en een springkussen was een succes. Alleen bij de groepen 1 en 2 

was wat teleurstelling dat de springkussen er nier voor hen waren. 

 



8. Rondvraag 

o Stefanie maakte de opmerking over dat de “gezonde School” weinig wordt 

gehandhaafd. Juffen die zelf snoep trakteren werd als punt genoemd. Het 

antwoord van school was in deze dat het aan de leerkrachten en ouders 

zelf ligt hoe ze ermee omgaan. Sowieso is het nu lastiger omdat alles los 

verpakt moet zijn. Vanaf volgend schooljaar is er weer meer mogelijk en is 

er het verzoek gedaan om hier op te letten en aandacht aan te geven. 

 

9. Sluiting 

 Volgende en laatste vergadering: dinsdag 6 juli 2021 (online) 


