
Notulen OR vergadering 07-09-2020  

Aanwezig : Leonie, Nicole, Tonnie, Jolanda (notulering), Gaby, Amanda, Mark, Marjolein, Dorien 

Afwezig: Johan, Jerney 

20.00 uur  

1. Opening 

Voorzitter Leonie heet iedereen welkom en voor de zomervakantie heeft zij aangegeven te willen stoppen 

als voorzitter binnen de ouderraad. En stelt gelijk de vraag of er iemand vanuit de huidige OR haar zou 

willen vervangen als voorzitter. Niemand van de huidige leden wil deze taak op zich nemen dus deze vraag 

gaat nu naar Jolien zodat zij deze in de info kan zetten samen met een oproep voor meer nieuwe OR leden. 

2. Financiën  

Schoolreis staat op 77% betaalde leerlingen en de penningmeester is druk bezig met het jaarverslag dat op 

de volgende vergadering gepresenteerd zal worden. Nicole levert morgen een lijst aan van de kinderen uit 

groep 7 waarvoor nog geen schoolreisgeld betaald is. Door de schoolapp kunnen de leerkrachten 

persoonlijke berichten richting de ouders sturen. Dit gaan wij ook doen voor 25 september richting overige 

klassen.  

3. Schoolreis 

De aanloop naar de schoolreis was er druk mailverkeer (i.v.m. corona en de bijbehorende regels) maar het 

is nu allemaal geregeld. Er is besloten dat er niet uitgezwaaid en geborreld wordt. Er waren veel vragen 

over kinderen met abonnementen en eventuele korting. Helaas een terugkomend item.  

Ook omdat dit erg veel werk is voor de penningmeester en de leraren aan de ingang van het park. Voor 

volgend jaar wordt er gekeken naar de mogelijkheid om voor alle kinderen de prijs nog iets omhoog te 

doen. Dit wordt nog besproken met school zelf. Dan via een intekenlijst per klas te inventariseren wie heeft 

een abonnement en op de dag zelf ook bij zich had, zodat er na de schoolreis een gedeelte korting aan deze 

kinderen kan worden terug betaald. Alle kinderen eerst volledig betalen, op de dag zelf abonnement mee = 

nadien korting terugbetaald. Dit zou school dan eventueel zelf terug moeten betalen, zodat niet al het werk 

dubbel is voor onze penningmeester.  

Schoolreisgeld bestaat uit: alle entree voor alle klassen naar beide locaties, uitrijmunten voor alle 

begeleidende ouders, reiskostenvergoeding, entree voor begeleiders (verschilt per park), buskosten: 

aangezien wij hebben gekozen voor veiligheid zijn wij overgestapt van Van Mook naar Van de Wou, 

waardoor we meer kosten hebben.  

T-shirt-verkoop is weer redelijk druk bezocht en voor de volgend keer voeren we de optie van een tikkie in. 

Dit omdat er toch nog mensen zonder gepast geld bij de kraam stonden. Hierbij moet naam van 

desbetreffende kind en telefoonnummer genoteerd worden.  

 

 

4. Kinderboekenweek 



Er komt een schrijver dit jaar, namelijk Gerard Sonnemans. De werkgroep vanuit het team probeert dit zelf 

zoveel mogelijk te regelen dus er zal geen of heel weinig hulp nodig zijn vanuit de OR. 

5. Sinterklaas 

17 september heeft Delta groot overleg en wordt er een richtlijn opgesteld waar alle deltascholen zich aan 

zullen houden. 23 september is er een bijeenkomst georganiseerd vanuit de Circusschool. Hiervoor zijn alle 

scholen in Oosterhout uitgenodigd. Gaby, kartrekker Sinterklaasfeest, geeft aan eerst het overleg 17 

september van Delta en Carla af te willen wachten. Indien Carla hiermee instemt, gaan er twee leden vanuit 

de Sinterklaaswerkgroep naar de bijeenkomst. Dit wordt vervolgd.. 

6. Lief en leed  

Geen belangrijke mededelingen  behalve dat we voor het afscheid van Marjolein (gestopt OR-lid ) nog wat 

moeten plannen.  

7. Rondvraag 

De vraag wordt gesteld of dat er door de handhaving toch niet een beetje strenger opgetreden kan worden 

tegen de toenemende hardrijders, foutparkeerders  want er gebeuren stilletjes aan weer meer (bijna) 

ongelukken rond de twee locaties. (Dorien zou dit ook nog even terugkoppelen naar Carla.) 

De volgende vergadering staat gepland op maandag 26 oktober. Dit is dan ook gelijk de jaarvergadering en 

zal dus waarschijnlijk iets langer duren dan normaal. Leonie vraagt of alle OR leden hierbij aanwezig kunnen 

zijn.  

Om 21.00 uur sluit Leonie de vergadering. 

 


