
Notulen Ouderraad Titus Brandsma 15 juni 2021 

Aanwezig: Hanneke Tacken, Jennifer van Deijk, Vincent Vlaanderen, Maya Hille 
(leerkracht), Debbie van Merksteijn , Manon van Goethem, Esther Faulhaber, 
Wouter ten Brummelhuis, Marije de Boer, Anouk Kaldenbach,Debby 
Niehenker (directie) en Marieke Kramer. 

Afwezig: Bas van Pelt, Kirsten van Leeuwen, Marlous Weghorst, Stephanie Toenink 
  

1. Opening vergadering 
 
Debbie opent de vergadering.  
 

2. Vaststellen notulen 18 mei 2021 en doornemen actiepunten 
 
De notulen worden goedgekeurd. Marieke zal de notulen naar Lisette mailen.  
Actiepunten:  

 Schoolfotograaf is goed verlopen. Jennifer informeert Debby hoe de afhandeling 
(bestellen) plaats vindt. Verzoek dat dit niet nog in de laatste schoolweek plaats moet 
vinden. ACTIE 

 Avond vierdaags: nog geen foto’s ontvangen. Jennifer houdt het in de gaten 

 Geld innen ging dit schooljaar goed, mede door de inzet van Debby. Er is nu 90% 
betaald ten opzichte van 73% vorig schooljaar. Deze manier kost iets meer tijd maar 
daarmee worden ook de incasso gelden bespaard (dat levert dus juist weer wat op). 
Vooralsnog zal op deze manier verder gegaan worden met gelden innen.  

 
3. Mededelingen vanuit de directie 

 
Geen. 

 
4. Mededelingen vanuit de Medezeggenschapsraad (MR)  

 
Bas heeft vooraf doorgegeven dat er vanuit de MR geen mededelingen zijn.Maya geeft aan 
dat er volgende week een vergadering is van de MR waarin het plan voor de NPO gelden 
besproken wordt. Zij zal nieuwe data van de MR aan Marieke doorgeven om OR data te 
kunnen plannen. ACTIE  
 

5. Mededelingen vanuit de ouderraad 
 
Er is nog een klein bedrag van de ouderbijdrage niet besteedt. Hiervan krijgen alle kinderen 
de laatste schooldag een ijsje van Van der Poel. Wanneer financieel mogelijk zal dit jaarlijks 
terug keren.   
 

6. Mededelingen vanuit de werkgroepen 
 
Geen. 
 

7. Teamformatie 
 

Debby heeft de ervaring dat de formatie al doorsijpelt voordat deze bekend mag worden. De 
MR moet instemmen maar de OR heeft geen beslissende stem in deze. Om ruis te 
voorkomen wordt de formatie eind van deze week aan alle ouders tegelijk bekend gemaakt.  

 
8. Rondvraag 

 



 Vincent geeft aan dat hij per direct stopt als OR lid. Mogelijk heeft hij er later wel weer 
tijd voor maar komende periode niet.  

 Muzieklessen: vraag van Vincent of school dit nu verder op gaat pakken. Debby geeft 
aan dat school deze vanaf het nieuwe kalenderjaar (dus 2022) op gaat nemen in de 
begroting. De muzieklessen zijn dus van blijvende aard. Hier zijn alle OR leden blij 
mee.  
 

9. Sluiting 
 
Debbie dankt alle aanwezigen.  
 
 
 
De volgende vergadering is in het nieuwe schooljaar. Data volgen zsm 
 
 
 
 
 
Actiepunten 

Datum 
vergadering 

Onderwerp/actie Wie Gereed 

    

18-05-2021 Cadeaus Sinterklaas Debbie/ Marlous september 

18-05-2021 Afscheid groep 8 Debby/ 
leerkrachten 

 

18-05-2021 Prijsjes avond 4 daagse Debbie  

18-05-2021 Titus Fair werkgroep Nieuwe 
schooljaar 

    

15-06-2021 Schoolfotograaf bestelproces Jennifer > Debby juli 

15-06-2021 Data MR/ OR vergadering Maya/ Marieke zsm 

 
 
Lopende zaken 

Datum 
vergadering 

Onderwerp/actie Werkgroep / Wie 

   

    

24-11-2020 Overzicht financiën Wouter  

18-05-2021 Hal ouders Debbie Schooljaar 
2021-2022 

 


