Notulen vergadering ouderraad
Woensdag 9 maart 2022
Locatie: aula school
Aanwezig OR: Sandra Beurskens, Hanneke van Gerven, Joep Holla, Marven Janssen,
Floor Jentjens, Joyce van Oijen (online), Ilona Sahr, Anouk Vromen,
Sanne Willems, Lieke Zanders (online)
Afgemeld OR: Maarten van Dooren
Team:

Petra Kessels (online) en Vincent Lamain.

1. OPENING
Opening door Joep om 20.05
1.1 Verslag vorige vergadering
Ouderbijdrage wordt waarschijnlijk afgeschaft. Dit is nog niet zeker. Staat niet
duidelijk in de vorige notulen.
Update recycling. Kist kan niet op school via gemeente. Dit kan wel in eigen beheer
en dan vanuit school/OR wegbrengen. Tzt met nieuwe directeur bespreken. Punt
wordt doorgeschoven naar nieuwe schooljaar.
Vincent vraagt bij Patrick na of declareren via Cathy als verzamelpunt nu definitief is.
Vincent doet ook navraag bij Cathy naar stand van zaken declaraties vastelaovend.
➔ Aanvulling na vergadering:
Patrick geeft aan: ‘de werkgroep van het betreffende feest maakt een overzicht van
alle kosten, met daarbij de bonnetjes. In een mapje. Ze verwerken in het overzicht
ook het budget en of er iets gesponsord is etc. Het complete overzicht leveren zij bij
Cathy in. Die betaald wat er betaald moet worden en stuurt het daarna door naar de
penningmeester’
Cathy wordt verzocht om een standaardformulier te maken en aan te leveren.
Vincent heeft navraag gedaan bij Patrick. Schaduwdoeken worden in mei geplaatst.
Declaratie Groep 8 is betaald.
1.2 Ingekomen post
Nieuwe directeur is bekend. Patrick Scheijvens.
Marven heeft machtigingen ontvangen. Verder geen post.
Sandra gaat de notulen op de website plaatsen. Hier komen geen foto’s meer op.

1.3 Financiën
We lopen wat achter op de begroting met de inkomsten. Er zal nog wel wat binnen
komen, dus waarschijnlijk halen we begroting net. De uitgaven zijn groter dan
verwacht, dus de reserves zullen moeten worden aangesproken.
Nog steeds geen declaratie van de € 1.000,-. Deze komt waarschijnlijk ook niet ivm de
extra uitgaven van de groepsdagen. Hier zullen we eind van het jaar op terugkomen.
Om kostenoverschrijding met de groepsdag te voorkomen, zal het team voorafgaand
aan het vastleggen van activiteiten/afspraken met elkaar moeten afstemmen welke
wensen er zijn en welke kosten hierbij horen. Op die manier kan het team bijhouden
of uitgaven verantwoord zijn en passend binnen het beschikbaar gestelde budget.
Werkgroepen moeten er zelf op toezien dat uitgaven passend zijn binnen het
beschikbaar gestelde budget

2. MEDEDELINGEN TEAM/MR
2.1 Team
Geen
2.2 MR
Geen, notulen nog niet ontvangen.

3. OUDERPARTICIPATIE
3.1 Werkgroepen/taakverdeling schooljaar 2021/2022
Vastelaovend
Er is waarschijnlijk wat budget over. Kan dit gebruikt worden voor nieuwe scepters?
Dit gaan we net als vorig jaar met de mantels aan het einde van het schooljaar
bekijken aan de hand van de totale uitgaven van dit jaar.
Ilona gaat alvast prijsopgave vragen.
Terugkoppeling van de leraren. Als fijn ervaren is het stukje in de groep zelf.
Sommige kinderen vinden die rust wat fijner.
Het was heel fijn om de kinderen echt weer even samen te zien.
Bedankt ook voor de bewoners van het ovaal voor het versieren en het afhalen van
de versiering. De vlaggetjes liggen nog bij Roy, huisnummer 122. Lieke gaat ze
ophalen.
Pasen:
Hanneke en Sanne. Dit wordt nu opgestart. Waarschijnlijk vanuit OR alleen
boodschappen en wat meehelpen in de klas.

Sportdag / koningsdag
Studenten gaan dit regelen en zorgen voor een draaiboek.
Verkeer
Er is contact geweest en er wordt bekeken hoe dit verder ingevuld kan worden.
Met name bewustwording op voeten en fietsen.
Jubileum
Budget in overleg nader te bepalen. Afhankelijk van de financiële situatie van de OR.
Draaiboek is klaar.
Vlaggen. Bij verkoop ad. € 10,- wordt er quitte gespeeld.
Er is contact met Marinho Peters voor een schoollied (klein refrein). Wellicht ook
navraag doen bij Muziek op Maat.
Voor jubileumavond wordt locatie nog bekeken. Petra geeft tijdens de vergadering
door, Haandert zittend 500 en staand 1300 plaatsen. Haandert: Nu nog max 500 met
1G beleid
Avondvierdaagse
Er is nog geen inschrijving mogelijk. Data 7/8/9/10 juni.
Volgende vergadering bekijken of we hier aan mee gaan doen. Is organisatorisch veel
werk.
4. Rondvraag
Geen vragen. Sluiting vergadering 21.27

Datum volgende vergadering
20-04-2022 Verkeersweek en A4D
13-07-2022 Borrelvergadering

Actielijst
Actie
Meer structuur in draaiboeken werkgroepen
Vincent en Petra zorgen voor terugkoppeling aan
het team voor het betrekken van de OR bij het
organiseren/uitvoeren activiteiten
Bekijken Recyclingproject volgend jaar
Mogelijkheden vaste bak bekijken
Ouderparticipatie beoordelen per werkgroep en
dit doorgeven aan Floor voor overkoepelende
kalender/opgaveformulier
Procedure declareren bekijken, definitief akkoord
school binnen?

Lid
Allen
VL/PK

Einddatum
Doorlopend
Doorlopend

IS
Allen

Schooljaar
22/23
On hold

JH/MJ/VL

Z.s.m.

Werkgroep

Budget

Sinterklaas
(30-11-21)

€ 1.200,-

Kerst
(23-12-21)

€ 400,-

Laura, Fiona,
Marcel

Carnaval
(25-2-22)

€ 300,-

Moniek, Marian,
Daniella, Inge

Pasen
(15-4-22)

€ 400,-

Fiona, Cristel,
Vivian

Sanne & Hanneke

Koningsdag /
sportdag (22-422)

€ 200,-

Rob, Vincent,
Marie-José,
Manon

onderbouw: Anouk
bovenbouw: Hanneke
(Floor ondersteunend)

Jubileum school
(4 weken in mei)

Nader te
bepalen, in
overleg

Cindy Nadja,
Daniella

Anouk & Ilona

Simone en Petra

Sanne & Anouk

Verkeer

Team

Ouderraad

Cindy, Rob, Nicole, Hanneke & Lieke
Moniek
Maarten & Joyce
Ilono, Lieke &
Hanneke

Overige taken
Avondvierdaagse
7 t/m 10-6-22

€ 100,-

nvt

Ilona & Floor

Luizenscreening

nvt

nvt

Sanne

€ 500,-

nvt

Marven

Recycling

nvt

nvt

Ilona

Schoolfotograaf
(5-10-21)

nvt

Petra

Snoep

Ilona & Joyce

