
 
NOTULEN ouderraad 15 maart 2021  
 
Aanwezig: Leonie, 2x Nicole, Tonnie, Johan, Gaby, Amanda, Marjolein, Mark & Nancy, Jolanda, Dorien. 
Afwezig: Anouk.  
 

1. Opening  

2. Mededelingen/Financiën  

a. Mededelingen: Nieuwe voorzitter heeft zich aangemeld. Binnen ouderraad gevraagd en geen bezwaar, 
iedereen is akkoord. Leonie zal doorgeven dat er geen nieuwe oproep in de INFO geplaatst hoeft te 
worden, einde van het schooljaar wordt het vermeld in de INFO.   

b. Financiën  

o Bijdrage ouderraad: tot nu toe 69% ouderraad bijdrage ontvangen – prima resultaat. Qua begroting 84% 

binnen, totaal €11.100 nodig om alles rond te rekenen voor dit schooljaar, zitten nu op €9350,-. Jolien gaat 

herinnering uitsturen via app.  

o Anne Frankhuis/ Rijksmuseum Gr7-8 nog maar de vraag of dat dit jaar doorgaat. Sportdag, Pasen gaat 

nog komen. Rekening houden met lustrum wat eraan komt.  

o Nicole heeft contact gehad met Marie-Claire. De juffen hebben nu voor +- 400 euro cadeaus gekocht. 

Bonnen worden ingeleverd en geld wordt overgemaakt. We ontvangen van de juffen foto’s van de 

gekochte items zodat we dit kunnen communiceren in de nieuwsbrief en fb pagina  

 
3. Pasen  
 
Bij Nettorama chocoladelolly’s (per 10). Amanda wil deze wel halen. (Leerlingen, leraren en voorschool). 
Paashazenpak ligt in garage, ‘snoetjes’ liggen nog bij Leonie – einde van schooljaar overdracht.  
 
4. Schoolfotograaf 18 & 19 mei 
 
18 mei hoofdlocatie, 19 mei Kruidenlaan – Jolien stuurt lesrooster door. 7 juni inhaaldatum en voorschool. 
Dit jaar geen broertjes/zusjes te fotograferen. Er komen 2 fotografen voor portretfoto en 2 
groepsfotografen om alles goed te laten verlopen. Witte achtergrond en online pakket bestellen, zelfde als 
vorig jaar. Amanda gaat het van Leonie overnemen en kijkt mee. Jolanda komt 19 mei Leonie helpen.  
 

5. Sportdag 30 april 

Indien het doorgaat is 21 april T-shirt verkoop. Boodschappen en aantallen moeten via de werkgroep 
binnenkomen. Dorien vraagt na welke leraren er in de werkgroep zitten en of ze contact opnemen met 
ouderraad.  

6. Schoolreis 2021-2021: Donderdag of vrijdag – discussie.  
 
Voorkeur binnen ouderraad om op vrijdag te houden. Voor vaders makkelijker om vrij te nemen op een 
vrijdag. Ook qua vermoeidheid kinderen beter om op vrijdag te houden. Ook tijden van schoolreis checken 
ivm continurooster, voorstel om tot 15:00u in park te blijven. Tonnie checkt met werkgroep.  
Dorien vragen aan Carla om op agenda te zetten en bespreken. Tonnie aangeven aan Laura.  



Bestemmingen duurder dan vorige jaar. Bussen nog geen offerte aangevraagd. Normaal gesproken is er 
vroegboekkorting, nu niet genoemd op de site. Standpunt abonnementen parken komt weer naar voren. 
Eerst iedereen hele bedrag betalen. Wanneer een kind zijn abonnement bij zich heeft die dag. Tonnie 
noteert dit en achteraf krijgen ze een bedrag teruggestort. Tonnie kan lijst maken met overzicht mbt 
kosten (bus, vaders, etc.).  
Groep 7-8: Verschillende data mogelijk voor Prehistorisch Dorp; 17 september, 24 september of 8 oktober. 
Voor april reservering maken i.v.m. korting, bussen regelt Tonnie. Tonnie checkt met Casper.  
 
7. Kleuterdag – 25 juni  
 
Gaat dit door? Mark stuurt mailtje naar Marie-Claire om te vragenwat we hiermee gaan doen. In verband 
met huur scoutingterrein. Floraliaterrein als extra mogelijkheid qua extra ruimte/verspreiding.  
 
8. Evaluatie Kerst  
 
Aan Sanne geen feedback gevraagd en ontvangen m.b.t. Kerst. Het was anders afgelopen jaar.  
 
9. Evaluatie Carnaval 
 
Feedback vanuit Eus was dat het heel gezellig, knus en rustig was in de klassen. Het film-idee van de 
masked singer was heel leuk opgepakt door leraren en leuke reacties in de klassen.  
 
10. Rondvraag  

 

a. Lief en Leed: er zijn diverse attenties verzorgd door ouderraad in verband met lief & leed van teamleden. 

b. Ouderraadvergadering: 12 april, 7 juni en 5 juli staan gepland.  

c. OneDrive/Teams beschikbaar van Ouderraad? Teams Office 365 account? Wellicht met Casper te 
checken?  

d. Activiteiten 2021-2022: Denk over activiteiten na, wie wat wil gaan doen. Leonie laat lijst van de 
activiteiten meesturen met notulen.  
 
 


