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Agenda Ouderraadsvergadering woensdag 27 januari 2021 
(Via Teams) 

 

 

1. Opening 20.00 uur  
 
2. Notulen  
3. Actiepunten 
4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

 Notulen MR  
 Team 
 DB 

o Hoe verder met aankomende activiteiten/ 
Eventplanner  

5. Signalen 
 Verkeersveiligheid 

 
6. Stand van zaken lopende activiteiten 
 

 
7. Afgelopen activiteiten 

 Kerst? 
 
 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
 

  



 

 

Notulen Ouderraadsvergadering woensdag 27 januari 2021 
(Via Teams) 

 

Aanwezig:  José de Groot, Paul Muskens, Monique Heijmen, Niek Hermans, Manouchka 
Berendsen, Lisette Pullens, Stephanie Schoss, Miranda van der Donck, Wim 
Bremer, Roel Duijkers, Edith Keller,  

Afwezig: Bianca Hopman 

 

1. Opening 20.00 uur  
 
2. Notulen  

Er zijn geen opmerkingen op de notulen van 8 december jl. Daarmee zijn de notulen 
vastgesteld. 

 
3. Actiepunten 
 
4. Ingekomen post en mededelingen DB/Team 

 Notulen MR 
De representatiekosten (€ 320) van vorig jaar zijn niet gebruikt. Kunnen we hier 
iets voor de kinderen mee doen? Bij rondvraag wordt dit verder besproken. 

 Team 
Het team mist de kinderen, de ouders en het normale lesgeven. Alles loopt een 
beetje door elkaar (privé / school). 
Er is krapte aan leerkrachten en vervangers, doordat er diverse leerkrachten zijn 
die corona hebben (gehad) en / of nog veel klachten hebben en er zijn een aantal 
zwangere of net bevallen leerkrachten.  
Onderbouw: wellicht mogelijk om de filmpjes van de verschillende juffen te 
verdelen over de verschillende klassen zodat ze meerdere dingen kunnen doen of 
kunnen luisteren. 

 DB 
- Begroting: 78% van begrote inkomsten ouderbijdrage zijn binnen. 
- Hoe verder met aankomende activiteiten 

De eerst volgende activiteit is carnaval. De carnavalswerkgroep is bij elkaar 
geweest (online). Er zijn verschillende scenario’s voorgelegd aan het team 
(wat te doen bij thuisonderwijs, bij schoolonderwijs, of niets doen). Er komt 
niets schoolbreed, maar wel klassikaal. Verkleden of iets geks is wel 
schoolbreed. Per bouw wordt gekeken wat de activiteiten kunnen zijn. Wel 
moet er dan een traktatie zijn. 
Er is voldoende budget over om iets extra’s te doen, voor nu of wellicht Pasen. 
Voor Carnaval zit sowieso een traktatie in het budget. Ook leuk om dit 
eventueel te doen als de kinderen nog thuis zijn. 
Status schoolreisje: in principe is het de planning om dit door te laten gaan. Er 
moet nog wel een planning worden gemaakt. Er moeten een aantal scenario’s 
voor komen. Voor de volgende vergadering de diverse scenario’s voorleggen. 



Goede doelen actie: Voedselbank / Stg. High Hopes waren blij met de 
ontvangen producten. Verder komt er dit jaar een nieuw goed doel vanuit de 
Kinderraad. Roel is hiermee bezig met de studenten / stagiaires (kunstveiling). 
Pasen: moet ook nog worden opgestart. 
Eventueel als extra voor de kinderen: soort ontbijt of eventueel lunch bij het 
opnieuw weer naar school gaan als een soort welkom terug.  

- Eventplanner  
Er is nog niet veel duidelijk over de veranderende rol van Roel in verband met 
andere (onderwijs)activiteiten. Waarschijnlijk moeten de werkgroepen meer 
op gaan pakken. Roel blijft wellicht wel coördinerend aanwezig. 

 
5. Signalen 

 Verkeersveiligheid 
Ook bij de Diemewei rondom het fietspad is het ook lastig.  
De MR is ook bezig met de verkeersveiligheid. 
Ook MT is er mee bezig, vooral Diemewei (leerkrachten en personeel parkeert nu 
op plein). 
Wellicht petitie opstarten. 

 Ouderbijdrage: 1 reactie van een ouder naar aanleiding van de dinerbonnen 
voor de leerkrachten. 

 
6. Stand van zaken lopende activiteiten 

Gymleerkrachten denken mee over het opnieuw inrichten van de schoolpleinen en 
hoe begeleide pauzes kunnen worden ingezet. Ook de kinderraad denkt hierover mee. 
Hiervoor is nog budget voor nodig. Daar komt Roel nog op terug. Niek biedt hulp aan 
om mee te denken. 

 
7. Afgelopen activiteiten 

 Kerst 
Alles is weer opgeruimd, met behulp van Tineke. Er is weinig aangeschaft. 
Wellicht kun je voor Pasen of bij terugkeer op school wellicht iets regelen met 
behulp van de Wijchense Horeca. Roel gaat hier naar kijken en neemt contact op 
met werkgroep Kerst hierover. 

 
8. Rondvraag 

Activiteitenbudget dat over is vanuit MR: is het de bedoeling om hiervoor ideeën aan 
te dragen? Wij kunnen ideeën aandragen en bij de MR neerleggen, zodat zij kunnen 
beslissen. Roel gaat dit aankaarten. 

 
9. Sluiting 

Volgende vergadering: 18 maart 2021 


