
Agenda Ouderraad 7 oktober 2020 (ONLINE) 
Zoom-meeting met juf Mies, Bianca, Marieke B., Marloes, Kim, Paulina en 
Marieke tH (notulen) 
 

 OR-kast: Marloes kijkt met Mies op dinsdag 20 oktober rond 14:45 uur naar welke 
versiering er nog is. Mies zoekt vooraf naar de sleutel van de kast. Check vuilniszakken ivm 
Sint Maarten.  

 OR postvak: Mies vandaag nog gekeken, is leeg.  
 OR info school app: als notulen vastgesteld zijn (augustus en september 2020), daar nog 

aan toevoegen. Nieuwe namen zijn toegevoegd, alleen Paulina als voorzitter nog 
toevoegen. Bianca mailt zowel Sascha als nieuwe directie-ondersteuner Denise hier over.  

 Mirjam is nog bezig met de aanschaf van een geluidsinstallatie. Marieke B. heeft offerte 
ontvangen van Mirjam. School schaft de installatie aan, OR geeft bijdrage hiervoor.  

 
 Ouderbijdrage 

- Mies: geld voor schoolactiviteiten blijft gereserveerd zodat het bij versoepeling Corona-
maatregelen alsnog plaats kan vinden in het voorjaar. Anders bedenkt school een 
alternatieve activiteit.  

- Mies: vraag vanuit leerkrachten of zij de klassenbijdrage dmv Tikkie kunnen krijgen. 
Marieke B. heeft dan een lijst nodig met hoeveel kinderen per klas. Leerkrachten 
kunnen Marieke B. mailen met dit aantal en betaalverzoek.  

- De vragen die door ouders per mail zijn gesteld zijn door Bianca beantwoord. 
- De herinnering voor de ouderbijdrage is door de OR opgesteld maar door de directie 

(herhaaldelijk) aan ouders verzonden (3x, per abuis ook naar Sint Pancras).  
- Appje in klassenapp: uitnodiging naar ouder sturen om in gesprek te gaan (Bianca) of 

deel te nemen aan vergadering.  
 

 Lokaal ondersteuning versieren: geen vaste leerkracht/kinderen, maar zitten aantal uren in 
kaal lokaal. Leerkrachten kunnen voor ongeveer 50 Euro zelf aankleding kopen en 
verzorgen, bonnetjes en bankrekeningnummers naar Marieke B. OR zal overige aankleding 
Sint/Kerst organiseren.  

 
 Haal- en brengsituatie: school stelt dat 1,5 meter regel niet te handhaven is op schoolplein. 

Ook om leerkrachten te beschermen voor evt. besmettingen.  
Paulina heeft contact met de gemeenteraad gehad over veiligheid bij fietsbrug. De 
gemeenteraad kan daar nu concreet niets mee, er ligt veel stil in afwachting van de fusie 
met HHW. Paulina heeft een verzoek bij de wethouders neer gelegd om strepen op het 
fietspad te zetten ter signalering.  
Het idee om de rotonde van de Keppelsloot tijdens haal/brengtijden tijdelijk af te sluiten 
heeft Kim tijdelijk geparkeerd vanwege de verscherpte Corona-maatregelen. School heeft 
duidelijk aan ouders verzocht deze rotonde niet te gebruiken, daar blijft het nu even bij.  
 

 Sint Maarten 11 november 2020 
- Chips Lay’s geregeld door Mirjam. Factuur volgt nog.  
- Versiering: Mies overlegt met Mirjam hierover. Bianca, Marloes en Marieke tH kunnen 

op dinsdagavond 10 nov. Versieren, rond 19:00 uur.  
- Lampion stokken: Mies vraagt leerkrachten dit te communiceren naar ouders om zelf 

voor een lampionstok voor hun kind zorg te dragen.  
 

 Pietenochtend 18 november 2020 
- Zakjes pepernoten en pakjes drinken organiseren. 
- Marloes vraagt aan Mirjam of er pepernoten gebakken kunnen worden, dan kan de OR 

daar ingrediënten voor regelen. Of er nog andere benodigdheden zijn voor 
knutselactiviteiten? Kan groep 8 helpen bij bakken/knutselen? Bianca vraagt Mirjam 
welke bakker evt. pepernoten kan afbakken.  

- Marloes en Kim na de herfstvakantie met de leerkrachten over Sint in overleg. Hierin 
ook de versiering nagaan, kan OR evt. algemene ruimtes nog versieren?    

 
- Schoencadeautjes: rekening houden met dieet/allergie. Mirjam heeft lijst van totaal 

aantal kinderen en aantal dieet/allergieën. Marloes en Kim regelen dit, evt. bestellen bij 
Action bijv.  

 
 Sint donderdag 3 december 2020 



- Zakjes pepernoten en pakjes drinken organiseren 
- Cadeautjes lijst. Marskramer vragen om cadeautjes voorbeeld in mand om te testen 

dat het niet breekbaar is.  
 

 Kerstviering 
- Diner? Leerkrachten hebben geopperd dat ieder kind zelf van thuis iets mee neemt, 

zoals bij voorjaarsontbijt. ’s Avonds is lastig want geen warm eten mogelijk etc. ‘s 
Ochtends is het nog donker, dus kunnen klassen ook met lichtjes versierd worden. 
Eventueel ook doos versieren. Leerkrachten gaan nadenken over woensdag of 
donderdagochtend.  

 
 Onderwerpen Teja: geen.  
 Leerlingenraad (Marieke B.): is nog niet bij elkaar geweest. Groepen worden nog zoveel 

mogelijk gescheiden houden om contact onderling te beperken. Schoolplein blijft hier een 
aandachtspunt voor.  

 MR (Marloes): geen nieuws.  
 
 
Volgende vergaderdatum: 25 november 2020*  
 
 
 
 
 
*is uiteindelijk 3 december geworden 


