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Agenda Ouderraadsvergadering maandag 18 Januari 2022 
(Teams) 

 

 

1. Opening 20.00 uur  
 
2. Notulen van 22 November 
 
3. Actiepunten 
 
4. Ingekomen post en mededelingen 

 Notulen MR  
 Team 
 DB 

 
5. Signalen 

 Is er een protocol voor kinderen die thuis in quarantaine 
zitten en schoolwerk moeten doen? 

 
6. Stand van zaken lopende activiteiten 

 Carnaval 
 Paasontbijt  
 Sport Olympiade groep 6-8 
 Koningsspelen groep 1-5 

 
7. Afgelopen activiteiten 

 Sinterklaas 
 Kerstviering 
 School T-shirts 

 
8. Rondvraag 
 
9. Sluiting 
  



 

 
Notulen Ouderraadsvergadering maandag 18 Januari 2022 

(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, Manouchka Berendsen, Suzanne Weijers (MT), Roel 
Duijkers (leerkracht) 
Afwezig:  
Bianca Hopman-Huijgen 
 
1. Opening 20.00 uur  

 
2. Notulen van 22 November 

Er zijn geen opmerkingen en daarbij zijn de notulen goedgekeurd. 
 

3. Actiepunten 
MR vergaderschema (WIM): 

12-1, 21-2, 19-4, 1-6, 30-6 – actie afgerond 
QR code betalen ouderbijdrage (PAUL): 

Bij QR moet bedrag vast bedragzijn, maar dat werkt niet bij onze bijdrage die 
per gezin wordt bepaald. Indien alternatieven weet Paul dat graag. 

Sinterklaas budget betaalt door OR in nieuwsbrief (ROEL): 
Stond in de nieuwsbrief – actie afgerond 

Kerstdiner zieke leerkrachten (COMMISSIE): 
Zie agendapunt 

Voorverpakte traktaties vs kerstdiner (MT): 
Door wijzigingen niet meer van toepassing – actie afgerond 

School t-shirts (WIM): 
Zie agendapunt 

Sponsoring kinderboekenweek boeken OR nieuwsbrief (ROEL): 
Roel weet het zo niet meer. Vaker melden dat OR dingen betaalt. 

Anne toevoegen aan OR appgroep (WIM): 
Afgerond 

 
4. Ingekomen post en mededelingen 

 Notulen MR  
Notulen zijn ontvangen (november 2021). Zijn geen specifieke zaken voor 
OR.  
Verkeerssituatie: contact met gemeente. Er worden borden geplaatst over 
schoolroute.  

 Team 
Schooldichter: er worden een aantal extra bundels aangeschaft zodat je op 
school de bundel kunt inzien, ook kunnen de kinderen deze op school lezen. 
Suzanne heeft geen zicht op aantallen die besteld zijn. 
Schoolfotograaf: er worden ook andere offertes aangevraagd, ook voor de 
uitglijfoto’s (vraagt MT aan) – actie MT 

 DB 
Er zijn geen mededelingen vanuit het DB 

 



5. Signalen 
 Is er een protocol voor kinderen die thuis in quarantaine zitten en 

schoolwerk moeten doen? 
Kinderen krijgen thuiswerkpakket met briefje met instructie. Bij volledige klas 
in lockdown dan via Teams instructie. Bij deel kinderen in quarantaine dan 
beperkte betrokkenheid bij de les. 

 
6. Stand van zaken lopende activiteiten 

 Carnaval 
Dit is geheel afhankelijk van de corona-maatregelen die dan gelden. Het 
programma van vorig jaar (beperkte variant) kan weer ingezet worden. 
Indien er meer kan, zal dit hooguit gezamenlijk vieren met meerdere klassen 
zijn. Dit wordt opgepakt na volgende persconferentie kabinet). 

 Paasontbijt 
Is nog geen overleg over geweest. Dit wordt binnenkort opgestart (na 
volgende persconferentie kabinet). Actie Roel / Monique  

 Sport Olympiade groep 6-8 – 22 april 2022 
Commissie is bij elkaar geweest. Op de korte termijn beslissen of dit 
doorgaat. Dit besluit ligt bij de Sport Service Wijchen. De verwachting is dat 
het dit jaar niet doorgaat. Indien Sport Olympiade niet doorgaat, dan sluiten 
de groepen 6-8 aan bij de Koningsspelen. 

 Koningsspelen groep 1-5 – 22 april 2022 
Hier is mogelijkheid om alternatief programma in te zetten. Indien het 
volledig kan doorgaan, dan wordt snel een nieuwe planning gemaakt. Ook de 
spellen in de klas werden goed ontvangen; dit wordt meegenomen. 
Van budget worden weer de springkussens ingehuurd (ook voor 
kleutergroepen). De springkussens worden zowel bij beperkte variant als de 
volledige variant gebruikt (variant afhankelijk van de dan geldende corona-
maatregelen). Mochten er andere ideeën zijn, dan hoort Niek dat graag. 
Ouderhulp is bij zowel bij Sport Olympiade en Koningsspelen noodzakelijk.  

 Schoolreisje 
Indien mogelijk gaat het door. Roel start commissie op. Actie Roel 

 
7. Afgelopen activiteiten 

 Sinterklaas 
Is redelijk coronaproof gevierd. Groep 1-4 zijn op visite geweest bij 
Sinterklaas in de Slingert. Het was heel gezellig binnen de mogelijkheden. De 
bovenbouw heeft lotjes getrokken en in de klas surprises gedan. 
De dieetkinderen hebben een traktatie gekregen. Is bepaald vanuit wat op 
school bekend is. Waren wel wat kinderen die geen dieet meer zouden 
hebben. Hier moet naar gekeken worden. Actie Roel/MT/administratie 

 Kerstviering 
Ondanks de abrupte schoolsluiting is er toch een mooie kerstviering geweest. 
Alle kinderen hebben voor zichzelf ontbijtje mee genomen. Dit was veiligste 
manier om in beperkte tijd iets te regelen. OR heeft het drinken geregeld. Is 
vermeld in nieuwsbrief. 

 School T-shirts 
Waarschijnlijk is het schoolreisje de eerste activiteit waarbij de t-shirts 
gebruikt gaan worden. Dit meenemen in de planning. Actie Wim 

 
8. Rondvraag 

Lisette: 
Is er een leerlingenraad? Dit schooljaar nog niet opgestart. Roel gaat kijken of 
dit fysiek kan, of anders online, met leerlingen van vorig jaar. Actie Roel 
De afgetreden voorzitter moet nog bedankt worden. Actie Wim 

Stefanie:  
OR bedrage meer benadrukken, actie commissieleden (ook vanuit OR). 

 
9. Sluiting 


