Notulen vergadering ouderraad
Woensdag 13 april 2022
Locatie: aula school
Aanwezig OR: Sandra Beurskens, Maarten van Dooren, Hanneke van Gerven, Joep
Holla, Marven Janssen, Floor Jentjens, Joyce van Oijen, Sanne Willems, Lieke Zanders
Afgemeld OR: Anouk Vromen, Ilona Sahr,
Team:

Petra Kessels (online) en Vincent Lamain.

1. OPENING
Opening door Joep om 20.35
1.1 Verslag vorige vergadering
Vraag of er al een formulier is voor de declaraties van de vieringen.
Nog niet gezien.
Vraag of er veel vlaggen zijn verkocht. In eerste instantie niet, maar daarna toch wat
meer.

1.2 Ingekomen post
Machtigingen ontvangen.
Mail van de ijsmannetjes in Tegelen als reclame.

1.3 Financiën
De laatste maand hebben veel instromers betaald en hebben we wat achterstallige
betalingen ontvangen. € 315,- meer ontvangen dan begroot. Dit zou eventueel
gebruikt kunnen worden voor het jubileum.
Tot nu toe lopen, op de groepsdagen na, alle vieringen op begroting.
De stamgroep bijdragen moeten nog uitbetaald worden. Marven verwacht dit op
korte termijn te gaan doen.

2. MEDEDELINGEN TEAM/MR
2.1 Team
Geen
2.2 MR
Geen bijzonderheden

3. OUDERPARTICIPATIE
3.1 Werkgroepen/taakverdeling schooljaar 2021/2022
Vastelaovend:
Er zijn geen nieuwe bijzonderheden uit de evaluatie gekomen.
Pasen:
Er is goed gekeken naar het budget. Daarom moet iedereen zelf drinken meenemen.
Alleen bij groep 1 en 2 zijn hulpouders nodig. Dit hebben de leerkrachten zelf
geregeld.
Hanneke geeft aan dat de communicatie vanuit de leerkrachten anders is dan vanuit
de werkgroep vastelaovend. Weinig overleg, waardoor er minder betrokkenheid
gevoeld wordt.

Sportdag / koningsdag
Wordt normaal georganiseerd door VenloFit. Ivm Corona wordt dit dit jaar niet
gedaan. Nu wordt het georganiseerd door studenten. Het loopt wat stroef. Het
draaiboek is inmiddels wel rond.

Verkeer
Project op Voeten en Fietsen is positief ontvangen. Het heeft dan wel een
(kortdurend) effect. Wellicht heeft het meer zin als het vaker wordt herhaald. Dit
wordt besproken bij de evaluatie.

Jubileum
Jubileum avond is bij de Doolhof. Alles loopt.
Onduidelijkheid over het bakken van de cakejes. Is dit met kinderen?
Sandra doet navraag.
Wat doen we met de bijdrage vanuit de OR? IS dit wel nodig?
Joep neemt contact op met Cindy om dit te bespreken.

Avondvierdaagse
Deze gaat door. De vraag is, willen we hier als school dit jaar aan mee doen? Het is de
week na het jubileum. Floor geeft aan dat het heel veel werk is.
Er wordt nagevraagd hoe het aanmelden in zijn werk gaat. Is dit als bulk per school,
of iedereen zelf via de site van de Venloop.

4. Rondvraag
Vraag is of de volgende vergadering verzet kan worden naar de 14e. De aanwezigen
kunnen dan allemaal. Begin vergadering 20.00

Datum volgende vergadering
Let op gewijzigde datum: 14-07-2022 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, is formulier Cathy
al opgesteld?

Lid
Allen
VL/PK

Einddatum
Doorlopend
Doorlopend

IS

Schooljaar
22/23
On hold

Allen

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

