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Agenda 

 

Agenda Ouderraadsvergadering maandag 22 November 2021 
(Teams) 

 

 

1. Opening 20.00 uur  
 
2. Notulen van 27 September 
3. Actiepunten 
4. Ingekomen post en mededelingen 

 Notulen MR  
 Team 
 DB 

 
5. Signalen 

 TikTok 
 Verkeersveiligheid 
 

6. Stand van zaken lopende activiteiten 
 Sinterklaas 
 Kerstviering 
 School T-shirts 

 
7. Afgelopen activiteiten 

 Kinderboekenweek 
 Dag van de leerkracht 
  

 
8. Rondvraag 
9. Sluiting 
  



 

Notulen Ouderraadsvergadering maandag 22 November 2021 
(Teams) 

 

Aanwezig:  
Wim Bremer (voorzitter), Paul Müskens (penningmeester), Monique Heijmen-Verberk 
(secretaris), Lisette Pullens, Niek Hermans, Miranda van der Donck, Anne van Summeren, 
Stefanie Schoss, Suzanne Weijers (MT), Roel Duijkers (leerkracht) 

Afwezig:  
Bianca Hopman-Huijgen, Manouchka Berendsen 

 

1.  Opening 20.00 uur  
Welkom Suzanne (teamleider per 1 november 2021, lid MT) 

 
2. Notulen van 27 September 

Roel staat niet bij aanwezigen (aangepast). Verder goedgekeurd. 
 
3. Actiepunten 

Musical: er is nog geen definitief besluit over genomen hoe de invulling zal worden. 
Website OR aanpassen: nog aantal kleine aanpassingen 
 

4. Ingekomen post en mededelingen 
 Notulen MR 

Wat is het schema van de MR-vergaderingen?  
Actie Wim 

 Team 
Er zijn geen nieuwtjes 

 DB 
Er zijn geen nieuwtjes 
Penningmeester gaat reminder versturen inzake de ouderbijdrage. Roel geeft 
aan dat op de school van zijn kinderen er een QR code bij stond om te 
betalen. Paul zoekt dit uit. Actie Paul 

 
5. Signalen 

 TikTok 
Er is een workshop gegeven tijdens de cultuurkeuzemiddag waarbij een 
dansworkshop werd gegeven. Ouder had hier klacht over omdat dit social media 
gebruik stimuleert. Ouder was niet tevreden met antwoord vanuit school. OR is 
van mening dat dit echter niet bij de OR thuishoort, maar meer bij de MR.  
Het was overigens geen TikTok filmpje, maar een YouTube filmpje. 

 Verkeersveiligheid 
Uit overleg met gemeente is weinig gekomen. Na overleg is recent wel gekeken 
of er een schoolroute kan komen en of er klaarovers kunnen komen 
(vrijwilligers vanuit ouders).  

 Kerstdiner: indien extra week kerstvakantie, wordt dan Kerstdiner verzet? 
Alternatieve viering? Zie punt 6. 

 
 



 
6. Stand van zaken lopende activiteiten 

 Sinterklaas 
De hoop is om het redelijk normaal te vieren. Er zal echter geen intocht zijn. De 
lijn van het Sinterklaasjournaal wordt weer gevolgd. Lootjes voor bovenbouw 
zijn getrokken. Budgetoverschrijding is door Paul goedgekeurd. Commissie 
heeft 23/11 weer vergadering. Sint is dan bij vergadering. Hij hoopt dat het live 
mag en niet via livestream (was zeer intensief). Maas-Waal-Pietjes zijn onzeker 
in verband met de coronamaatregelen. 
In nieuwsbrief duidelijk laten weten wat uit het budget van de ouderbijdrage 
wordt betaald (klassencadeau’s, strooigoed e.d.). Actie Roel 

 Kerstviering 
22/11 voor het eerst bij elkaar. Vooralsnog gaat diner door. Mocht extra week 
vakantie voor Kerst komt, dan wordt Kerstdiner naar voren geschoven. Invulling 
is in buffetvorm. Alternatieve datum is 16 december. Ouders maken dan weer 
hapjes via inschrijfsysteem.  
Over nadenken hoe om te gaan met zieke leerkrachten tijdens deze 
kerstviering. Actie Commissie / MT 
Hoe is het te rijmen met zelf bereid diner ten opzichte van voorverpakte 
traktaties? Suzanne vraagt dit na bij MT. Actie Suzanne 
Kerkeveldorkest had gevraagd of zij muziek mochten maken. Gezien de 
maatregelen wellicht niet handig. 

 School T-shirts 
Het ruilen van T-shirts is wat minder belangrijk op het moment. Wellicht alleen 
voor het Handbaltoernooi. Nick en Manon (leerkrachten) coördineren dit. 
De grote ruilactie volgt later dit schooljaar. Wim vraagt dit na. Actie Wim 

 
7. Afgelopen activiteiten 

 Kinderboekenweek 
De afsluiting is op 2 locaties geweest in grotere groepen. De start is in de klas 
geweest. De Bruna actie heeft een mooi bedrag opgeleverd en daarvan worden 
ook boeken aangeschaft. 
Leerkrachten hadden verzoek gekregen om foto’s te delen met ouders. 
Wellicht ook in Nieuwsbrief vermelden dat OR ook boeken heeft gesponsord. 
Actie Roel 

 Dag van de leerkracht 
Er was voor elke leerkracht een potje met snoepkrijtjes. Het cadeautje is goed 
ontvangen. Er zijn diverse bedankjes ontvangen. 

 
8. Rondvraag 

Coronabesmettingen: gezien grootte van de school vallen de coronabesmettingen 
mee. Er is op het moment slechts 1 klas thuis maar niet door teveel besmettingen 
in de klas. 
Schooldichter: het gedicht wordt alleen gedeeld via het boek. Het is lastig hoe het 
zit rondom auteursrecht. Het eigendomsrecht van de gedichten ligt straks bij de 
auteur en niet bij de kinderen die het schrijven. Dit is een beetje vreemde situatie.  
Het is vreemd dat je het gedicht van je kind niet mag lezen.  
Dit komt voort uit de week van de poezie. De taalcommissie is hiervoor 
verantwoordelijk.  
De vraag is hoe je aan het gedicht van je gedicht komt, zonder het boek te moeten 
kopen. Ouders geven aan dat ze wel gedicht willen, maar niet de bundel willen 
kopen. 
Schoolplein met vakken: is inmiddels in gebruik. Kinderen zijn enthousiast. Er zijn 
ook pauzes waarbij vrij gespeeld kan worden. 
Anne staat nog niet in de whatsapp groep van de OR. Wim pakt dit op. Actie Wim 

 
9. Sluiting 
 


