
 

 

Notulen vergadering ouderraad 
 

Woensdag 12 januari 2022 
 

Locatie: online 
 
Aanwezig OR:  Sandra Beurskens, Maarten van Dooren, Hanneke van Gerven, Joep 

Holla, Marven Janssen, Floor Jentjens, Joyce van Oijen, Ilona Sahr, 
Anouk Vromen, Lieke Zanders,  

 
Afgemeld OR: Sanne Willems.  
 
Team:   Petra Kessels en Vincent Lamain. 
 
 
 
1. OPENING 
Na wat inlogproblemen opent Joep om 20.13 de vergadering. 
 
1.1 Verslag vorige vergadering 
De factuur van € 1.000,- is nog niet gedeclareerd bij Marven. Na overleg tussen 
Patrick, Joep en Marven gaat het nog niet bestede bedrag ook gebruikt worden voor 
de overschrijding van het budget van de groepsdagen. 
 
De declaratie van groep 8 is nog niet ontvangen. School moet dit nog declareren bij 
Marven. Petra zal dit nog oppakken met Patrick. 
 
Joep heeft vraag van onderbouw inzake verhogen van klassenbijdrage ivm bijv. 
kosten aanschaf klassen knuffel besproken met Patrick. Dit soort zaken horen bij het 
reguliere lesaanbod en kunnen via school aangevraagd worden.  
 
De ouderbijdrage wordt op termijn afgeschaft. Waarschijnlijk zal dit schooljaar 23/24 
worden. Verder is hier nog niets concreet over bekend. De OR zal betrokken blijven 
bij de vieringen.  
 
Ilona geeft aan dat er dit jaar geen nieuw project recycling zal zijn ivm de corona 
restricties. Ivm de bewustwording bij de kinderen wel belangrijk om hiermee bezig te 
blijven. Ilona oppert mogelijkheid om een vaste bak op school neer te zetten. Zij zal 
dit bespreken met Partrick en de mogelijkheden bespreken met de gemeente. 
 
1.2 Ingekomen post 
Per post een brief van Jan Linders met 10% korting geldig tot week 8. Mocht deze 

gebruikt kunnen worden door een werkgroep, dan aub melden bij Sandra. 

 



 

1.3 Financiën 
De manier van declareren is door Joep en Marven besproken met Patrick. Doordat de 
versnippering in de declaraties is het moeilijk om overzicht te houden over het 
budget. Groepsdagen zijn bijna € 1.000,- duurder uitgevallen.  
Ook is er nog een factuur van vorig schooljaar boven water gekomen. 
Het voorstel is om de declaraties van de leerkrachten via Cathy te laten verlopen. Zij 
zal dan in een bestand bijhouden wat het OR budget is en welke declaraties binnen 
komen. De OR krijgt vervolgens een declaratie van het bedrag met een max. van het 
budget.  
Op dit voorstel is nog geen definitief akkoord gekomen. Joep bespreekt dit met 
Patrick. 
 
Incassering ouderbijdrage gaat goed. Tweede verzoek is gedaan. 
Marven vraagt op korte termijn lijst met instromers per 1-1-22 om ook deze ouders 
aan te schrijven voor bijdrage van € 15,-.  
 
 
2. MEDEDELINGEN TEAM/MR 
 
2.1 Team 
Geen mededelingen. 

Joep geeft aan dat Patrick hem en Franka apart heeft bericht over zijn aangekondigde 

vertrek en dat de MR betrokken zal worden bij de aanstellingsprocedure van een 

nieuwe directeur.  

2.2 MR 
Vergadering van MR zal donderdag plaatsvinden. Zodra notulen binnen zijn, worden 
ze gedeeld. 
 
 
3. OUDERPARTICIPATIE 
 
3.1 Werkgroepen/taakverdeling schooljaar 2021/2022 
 
Sinterklaas  
 
Ondanks de corona restricties was het een geslaagde dag voor de kinderen. De online 
meet met de Sint en de kinderen die thuis waren, verliep in het begin niet geheel 
soepel, maar uiteindelijk is ook dit nog gelukt.  
 
Kerst 
 
Ook hierbij waren de nodige uitdagingen ivm de restricties en de vervroegde 
schoolsluiting. De kerstlunch is uiteindelijk vervroegd.  
Joep heeft contact met Patrick gehad met de vraag hoe werkgroepen om moeten 
gaan met de restricties. Hierbij is aangeven dat de werkgroepen zo creatief mogelijk 



 

kunnen zijn en dat uiteindelijk bij de schooldirectie de beslissing genomen wordt of 
de plannen doorgang kunnen vinden.  
 
Maarten geeft aan dat het overleg binnen de werkgroep goed en creatief was.  
De samenwerking met de tiendschuur verliep erg soepel. Zij staan ook open voor 
meerdere samenwerkingen. De kinderen vonden het een leuke activiteit. Fijn dat 
tijdens de schoolsluiting nog zoveel kinderen hun kersthanger zijn komen ophalen. 
Op het moment van de vergadering was de opbrengst voor stichting het vergeten 
kind al € 1.250,-.  
Marcel bekijkt de mogelijkheden om het geld in de vorm van een cheque te 
overhandigen. Op dit moment is dit echter niet mogelijk ivm de corona restricties. 
Wellicht kan hier ook nog (andere) media aandacht aan gegeven worden. Bijv. via de 
stadsomroep.  
School had ook budget toegezegd. Kosten vielen echter mee. Nog geen definitieve 
declaratie ingediend. Afhankelijk hiervan bekijken of het overgebleven bedrag nog op 
een leuke manier voor de kinderen besteed kan worden.  
 
 
Vastelaovend 
Hanneke blijft betrokken bij de werkgroep. Er zijn al 2 vergaderingen geweest. Er 
worden weer meerdere scenario’s voorbereid.  
De nieuwe mantels en mutsen worden komende week opgehaald. 
Groep 8 heeft aangegeven graag een kwartet te willen.  
Het idee voor het boerebruidspaar uit groep 3 wordt vooruitgeschoven naar mei.  
School heeft toegezegd budget te hebben voor een frietwagen. Ilona is bezig met het 
opvragen van offertes. Joyce geeft aan dat ze ook de mogelijkheden bij Friture 
Konings kunnen bekijken.  
 
De werkgroep had het idee om een vlag te ontwerpen. Dit idee is opgepakt en wordt 
waarschijnlijk breder getrokken naar een Maasveld feestvlag voor het jubileum dat in 
het voorjaar wordt gevierd.  
 
Er staat weer een optocht/pronken op het programma. Het ‘ovaal’ is gevraagd of ze 
de straat leuk kunnen versieren. Marven geeft aan dat dit idee al is gedeeld bij de 
bewoners en dat er al volop ideeën zijn.  
 
Vincent heeft bij d’n Heiten Haspel gevraagd naar de beschikbaarheid van de leden 
op de vrijdag voor vastelaovend.  
 
 
Verkeer 
Anouk geeft aan dat er binnenkort weer overleg is over de verdere invulling van het 
thema.  
 
 
 



 

4. Rondvraag 
 
Lieke vraagt of de agenda en notulen volgende keer via de mail kunnen ipv 
bijgevoegd bij de google meet uitnodiging. Dit zal Sandra oppakken. Gezien de 
problemen met google meet zal een volgende online meeting via teams ingepland 
worden.  
 
Maarten vraag of het schoolplein nog kan vergroenen. Er zijn plannen om 
schaduwplekken te creëren, maar het is nog onbekend of dit met groen zal worden 
gedaan. Status is niet bekend. Petra zal dit navragen. 
 

 

 
 

Datum volgende vergadering 
 

23-02-2022 Pasen en Sportdag  
20-04-2022 Verkeersweek en A4D  

13-07-2022 Borrelvergadering 
 

Actielijst 
 

Actie Lid Einddatum 

Meer structuur in draaiboeken werkgroepen Allen Doorlopend 

Vincent en Petra zorgen voor terugkoppeling aan 
het team voor het betrekken van de OR bij het 
organiseren/uitvoeren activiteiten 

VL/PK Doorlopend 

Bekijken Recyclingproject volgend jaar 
Mogelijkheden vaste bak bekijken 

IS 20-04-2022 
23-02-2022 

Ouderparticipatie beoordelen per werkgroep en 
dit doorgeven aan Floor voor overkoepelende 
kalender/opgaveformulier 

Allen On hold 

   

Procedure declareren bekijken, definitief akkoord 
school binnen? 

JH/MJ Z.s.m. 

 
 
 


