
Vergadering ouderraad  maandag 15 november 2021 

Aanwezig: Angela, Elsbeth, Lonneke, Joyce, Loraine, Yvonne 

Later: Hilde, Peter-Paul 

Afwezig: Mariëlle  

Notulist: Loraine 

 

Afspraken over notulen 

Wat betreft de toekomstige notulen: Laten we ervoor zorgen dat de notulen binnen een week ter 

inzage bij de rest van de groep liggen. Deze reageert vervolgens ook binnen een week. Hierdoor 

kunnen uiterlijk 2 weken na de vergadering de notulen naar Marijke de kort gemaild, die ze tenslotte 

op de app zet. Op deze manier blijven ze actueel. 

 

Overblijfkrachten 

Ook het verzoek van Joyce aan Jurgen (Starrebos) heeft helaas geen reacties opgeleverd. Het ziet 

ernaar uit dat het ons als OR dus ook niet lukt om aan overblijfkrachten te komen. Hiermee houdt 

het voor ons op en geven we het vraagstuk terug aan et MT om te bekijken welke andere 

mogelijkheden er zijn.  

 

De dag van de leraar 

De dag van de leraar was heel erg geslaagd en de lekkere, uitgebreide lunch werd zeer gewaardeerd. 

Het team realiseert zich dat er lang niet overal vanuit de OR zoveel aandacht aan De Dag Van De 

Leraar besteed wordt. Ook het feit dat de stagiaires erbij betrokken worden is heel goed: dit zijn de 

leerkrachten van de toekomst en zij moeten enthousiast blijven voor het vak! Kortom: bedankt! 

 

Driehoeksnieuws 

Elsbeth zorgt dat er een fris, nieuw stukje over de OR in het Driehoeksnieuws komt, waarin we 

worden voorgesteld. Donderdag de 25e maken we om 20.00 een afspraak in Teams, waarbij hopelijk 

iedereen aanwezig is. Deze afspraak is alleen maar om even een foto/screenshot te kunnen maken 

voor bij het geschreven stukje. Dit zal hooguit 10 minuutjes in beslag nemen. 

 

Ouderbijdrage innen 

Het innen van de jaarlijkse ouderbijdrage wordt opnieuw beoordeeld Peter-Paul gaat hierover in 

gesprek met Gerda.  

 

Luizenprotocol 

Tot op heden werkt het luizenteam als volgt: als er tijdens een controle bij een of meerdere kinderen 

in een klas hoofdluis wordt geconstateerd, controleren ze die klas twee weken later nog eens extra. 

Echter staat in het protocol dat er bij een constatering, wanneer dan ook,  twee weken later door het 

luizenteam gecontroleerd wordt. Hier is vanuit het luizenteam een lichte weerstand tegen, want ze 

blijven aan de gang op deze manier.  



Overigens gaan de controles op de huidige manier al heel lang goed. Er zijn al heel lang geen 

uitbraken meer geweest. De vraag ligt op dit moment bij de MR. Er wordt nog op teruggekomen hoe 

ze het in de toekomst gaan doen.  

 

Maatregelen RIVM 

De regels worden weer aangescherpt. Hou hier in al je planningen rekening mee en ga voor de 

zekerheid maar uit van je ‘plan B’. Maar laten we ondanks alle beslissingen en maatregelen samen 

ervoor zorgen dat de school vrolijk, veilig en gezellig blijft aanvoelen voor de kinderen. Corona is 

er……maar daar hoeft geen slinger minder voor worden opgehangen of ook maar een boom minder 

voor te worden versierd. 

 

Sint en kerst 

Alles loopt. Het verhaal van de LiedjesPiet is rond en vanavond worden er nog voetstappen op het 

schoolplein gemaakt. De RIVM regels maken het natuurlijk in alle opzichten moeilijker, maar het 

komt goed. 

Wat betreft Kerst is het ook nog maar even afwachten wat er überhaupt mag. Ook hierbij dus 

uitgaan van plan B. 

Op 3 december moet Sinterklaasversiering worden afgehaald en de Kerstversiering worden 

opgehangen. Hierbij kunnen we nog extra handen gebruiken! Wie weet kunnen stagiaires hierbij 

helpen. We wachten sowieso even af wat er mag volgens de richtlijnen. Gooi in de OR appgroep als 

er hulp ingeschakeld moet worden, dan kunnen we dit regelen.  

Daarnaast wordt het langzaam aan tijd voor nieuwe, frisse Sint- en Kerstversiering. Zie je een mooi 

koopje op Marktplaats, Heel Hilvarenbeek in een Groep, bij de Sligro oid, check dan even of het te 

koop is. Wie weet doen sommige winkels hun oude spullen na de feestdagen weg en kunnen we het 

voor een prikkie overnemen. Overleg even en hopelijk kunnen we een paar mooie eyecatchers 

scoren!  

 

Signalen van ouders 

Wanneer je in de OR zit kan het gebeuren dat andere ouders met klachten, irritaties of ongenoegens 

naar je te komen en het bij jou wegleggen. In de hoop dat jij als OR-lid hier invloed op kunt 

uitoefenen. Dit is natuurlijk niet de bedoeling en voor jezelf niet wenselijk. Verwijs de persoon in 

kwestie naar de leerkracht. Gelukkig behoren dit soort dingen niet tot het OR-takenpakket. 

        

Lief en leed 

We horen en zien veel, maar niet altijd alles. Het is belangrijk om elkaars ogen en oren te zijn als het 

om lief en leed kwesties gaat. Zo kunnen we op tijd iets sturen naar de personen in kwestie.  

Er zijn ooit afspraken gemaakt over wat er wanneer wel en niet gestuurd wordt. Deze moeten even 

worden besproken of we er nog steeds zo over denken. 

 

 


