
 
 

Agenda 
 
Agenda Ouderraadsvergadering Donderdag 18 maart 2021 
(via teams) 
 
 
1. Opening 20.00 uur  
 
2. Notulen  
3. Actiepunten 
4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

 Notulen MR  
o Geen bijzonderheden 

 Team 
o Representatiekosten (terugkoppeling van Roel) 

 DB 
     

5. Signalen 
Gym/ buiten spelen Bovenbouw 
 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 
 Paasontbijt 
 Sport Olympiade 
 Schoolreisje 
 Schoolfotograaf 
 
 

7. Afgelopen activiteiten 
 Carnaval 

 
 
 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
  



 
 

Agenda 
Agenda Ouderraadsvergadering Donderdag 18 maart 2021 
(via teams) 
 
Aanwezig: Paul Müskens, Monique Heijmen, Lisette Pullens, Miranda van der Donck, 

Wim Bremer, Stephanie Schoss, Bianca Hopman-Huijgen, Roel Duijkers, 
Daphne Tuijtel 

Afwezig:  José de Groot, Niek Hermans, Manouchka Berendsen 
 
 
1.  Opening 20.00 uur  
 
2. Notulen vorige vergadering 

Er zijn geen op- en aanmerkingen. De notulen zijn vastgesteld. 
 

3. Actiepunten 
nvt 

 
4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

 Notulen MR  
o Geen bijzonderheden 
o Er is een extra vergadering geweest. Er zijn geen bijzonderheden. 

 Team 
o Fietsexamen: theoretisch wordt uitgesteld tot vlak voor praktijkexamen. 

Fietscontrole wordt door school zelf geregeld. Praktijkexamen is 19 april. 
o Schoolkamp wordt om en nabij de school gedaan ivm de heersende 

maatregelen en het moeten afzeggen van het kamp (Jaarklas). Montessori 
heeft dat ook gedaan. 
Kosten: ouderbijdrage 60 euro per kind voor kamp. Er zijn ouders die 
hierover hebben geklaagd (signaal). Eventueel kan er nog een dagje 
Efteling worden ingepland. Het restant budget kan eventueel teruggestort 
worden naar ouders. Het annuleren van het kamp kost waarschijnlijk ook 
nog geld. 
Montessori heeft in overweging om het kamp in de toekomst ook dichterbij 
school te organiseren. Er staat nog niets vast, maar dit leeft wel. Jaarklas 
kan hierin meegaan, maar nog niets staat vast. Hier komen mogelijk wel 
reactie van ouders op en je haalt voor de kinderen het speciale 
(overnachten met de klas) eraf. 
Montessori wil in ieder geval vasthouden aan het houden van het kamp in 
het begin van het jaar.  
De OR kan eventueel uit het budget de annuleringskosten betalen. 

 DB 
Geen bijzonderheden  
 

5. Signalen 
Gym/buiten spelen Bovenbouw -> Het blijkt dat in de bovenbouw als er gym is, 
geen buiten spelen is voor de kinderen. Een van de ouders heeft dit gemeld en bij 
Hans aangekaart. Inmiddels is hier actie op genomen en is toegezegd dat als er 



gym gepland is, er ook 15 minuten buiten gespeeld gaat worden. Het speelt 
echter in meerdere klassen en ook in voorgaande schooljaren. 
 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 
 Paasontbijt wordt paasactiviteit rondom de lunch 

Vanuit de OR is een extraatje voor bij de lunch geregeld (eitje, 
paashaasbroodje) en de kinderen mogen voor 4 kinderen iets lekkers mee 
nemen. De leerkrachten krijgen de mogelijkheid om er een high tea van te 
maken (theezakje en theeglas door leerlingen mee laten nemen). Onderbouw 
wil geen thee/heet water ivm veiligheid. Het extraatje zit in een papieren tas 
en daarmee kan geknutseld worden. 
In verband met de corona maatregelen is een ontbijt zoals voorgaande jaren 
geen optie. Alles moet voorverpakt zijn en ouders mogen niet in de school 
komen. Voor sommige klassen is er dan ook geen extra hulp en dat maakt een 
ontbijt. Ook dingen bereiden in de klas is nu lastig. 
Het element iets voor ander meenemen is in ieder nu weer ingepland. 
Budget: na overleg is het budget opgehoogd om er iets feestelijks van te 
maken. Budget was 250 euro, is nu 925 euro. 
OR is akkoord. 

 Sport Olympiade 
Gaat helaas niet door. 

 Koningsspelen gaan wel door (23 april). Er komen een aantal luchtkussen, 
waar kinderen een half uur kunnen spelen en de kinderen gaan een spel 
spelen. Thema ik en jij = wij. Begeleiding is vanuit school. Kosten: 800 euro  

 Schoolreisje 
Indien mogelijk door laten gaan, maar vanuit de parken is hier nog geen 
uitnodiging geweest.  

 Schoolfotograaf 
Hierover is nog niets over bekend. 

 Aanpassing schoolplein: offerte is in de maak en zal rond de 3000 euro 
liggen 

 Wandelvierdaagse: er is nog niet bekend dat dit doorgaat of afgelast wordt. 
 

7. Afgelopen activiteiten 
 Carnaval 

Was natuurlijk beperkt 
 Welkomterug-pakketje 

Is heel goed ontvangen 
 
8. Rondvraag 

o Roel: representatiekosten MR: Representatiekosten (terugkoppeling van 
Roel). Deze mogen worden besteedt aan het PRIK-project 
(programmeerproject) besteed. Roel mag dat direct terugkoppelen met 
MR. 

 
9. Sluiting 
 Volgende vergadering: maandag 17 mei 2021 (online) 


