Notulen vergadering ouderraad
Woensdag 17 november 2021
Locatie: online
Aanwezig OR: Maarten van Dooren, Hanneke van Gerven, Joep Holla, Marven
Janssen, Floor Jentjens, Joyce van Oijen, Anouk Vromen, Sanne
Willems, Lieke Zanders.
Afgemeld OR: Sandra Beurskens en Ilona Sahr.
Team:

Petra Kessels en Vincent Lamain.

1. OPENING
Na wat inlogproblemen opent Joep om 20.05 de vergadering.
1.1 Verslag vorige vergadering
Jubileum staat niet in actielijst. Vincent heeft navraag gedaan bij Patrick, maar er is
ook nog niet meer duidelijkheid over het jubileum dan de vorige keer. Petra geeft
aan dat wellicht het jubileumfeest gekoppeld gaat worden aan het thema van
mei/juni (thema: feest). Vraag is of hier voor de OR een rol is weggelegd. Graag voor
eind januari vanuit school antwoord of wij iets kunnen doen.
Over eventuele veranderingen in de procedure m.b.t. het declareren is nog geen
overleg geweest van het OR-bestuur. Voorstel is vanaf nu alles in een keer te
declareren. Dus niet meer allemaal losse kleine bonnen.
Petra geeft aan dat school de factuur van de 1.000 euro extra binnenkort naar
Marven zal sturen. Het plafond is nl. bijna bereikt.
OR-vergadering inclusief borrel van 12 januari 2022 gaat (onder voorbehoud
maatregelen) door.
1.2 Ingekomen post
Volgende week staat de fietscontrole op de planning. Anouk en Sanne vragen voor
een extra ouder die die dag fietsen kan controleren. Mocht binnen de OR niemand
aanwezig kunnen zijn, dan volgt een oproep op ISY (is inmiddels gebeurd en
opgelost).
Daarnaast kwam er een vraag binnen van een ouder over de verantwoording van het
boekjaar 2020/2021 (vorig schooljaar).

Het komt voor dat activiteiten van vorig jaar, op dit boekjaar geschreven worden. Wij
weten niet wat er precies van dat geld gedaan wordt. School declareert en wij
betalen. Bijvoorbeeld een activiteit van vorig schooljaar (groep 8: 750 euro), waarvan
wij de declaratie nog moeten ontvangen.
Petra gaat na bij Patrick waar de declaratie blijft en gaat aangeven dat we wat meer
gedetailleerde info willen voor wat betreft de uitgaven.
1.3 Financiën
Incassering ouderbijdrage gaat goed. Tweede verzoek volgt.
Bijna alles loopt zoals andere jaren. Al krijgen we anders dan andere jaren veel kleine
vragen van ouders. Bijvoorbeeld:
Krijg ik geld terug als ik seizoenkaart van Toverland heb en de klas van mijn
zoon/dochter daar groepsdag heeft? Antwoord OR: nee, niet vanuit de OR. Want
waar trekken we dan een lijn? We kunnen bijvoorbeeld niet 2 euro teruggeven als
ouders brood meegeven in plaats van een frietje of wanneer de kids geen ijsje
hoeven.
En hoe zit het met een terugstorting van de ouderbijdrage als mijn kind van school
gaat? Antwoord: hiervoor hanteren wij dezelfde formule als voor instromers.
Grootste kostenposten voor OR liggen aan het begin van het schooljaar (groepsdag).
In het tweede half jaar krijg je niets meer terug. Na groepsdag tot 1 januari krijgen
ouders 15 euro terug. Dit geldt niet met terugwerkende kracht.
Vanuit het team (onderbouw) kwam de vraag of we de groepsbijdrage kunnen
verhogen. Het idee hierbij is dat zij de klassenknuffel ieder jaar moeten vervangen,
waardoor het budget snel op is. OR wil de bijdrage niet verhogen. De extra 1.000
euro voor school is nog niet op, dus stellen wij voor de knuffels daarvan te kopen. Of
school vragen hier zelf een extra bijdrage aan te doen.
Marven vraagt naar de status van het afschaffen van de ouderbijdrage. Joep heeft
Patrick kort gesproken. De stichting geeft aan dat op openbare scholen iedereen
moet kunnen deelnemen. Om de inclusiviteit te waarborgen wil de hele koepel
daarom de ouderbijdrage afschaffen. Concreet is dit nog niet. Patrick houdt Joep op
de hoogte.
2. MEDEDELINGEN TEAM/MR
2.1 Team
Petra heeft met het team besproken hoe zij dit jaar omgaan met het meenemen van
Sintcadeaus. Zij gaan het dit jaar als volgt aanpakken:
Midden en bovenbouw (3-8) genoeg argumenten het niet te doen.
Onderbouw (1-2) neemt wel wat mee, maar roept ouders op geen
dure cadeaus mee te geven.
2.2 MR
Joep heeft notulen doorgestuurd aan OR. Dit wordt gewaardeerd.

3. OUDERPARTICIPATIE
3.1 Werkgroepen/taakverdeling schooljaar 2021/2022
Sinterklaas
2 ouders nodig (gemiddeld). Cindy geeft aan dit pas altijd zeker te
weten rond de herfstvakantie. Lieke/Hanneke vragen nog even naar een
gemiddelde van de afgelopen 5 jaar.
Tot op heden nog geen consequenties corona. Strooigoed en vlaai
regelen wij. We moeten nog informeren naar het inpakken van de cadeaus.
Vraag vanuit de OR is welk standpunt school inneemt t.o.v. ouders op
het ovaal bij aankomst Sinterklaas. Vergelijken wij dit met het ophalen van de
kids, waar ook iedereen bij elkaar staat, of gaat dat deel dit jaar niet door
gezien de huidige (en waarschijnlijk aankomende) maatregelen vanuit de
overheid?
De weekopening afgelopen maandag was schoolbreed. Komende
maandag weer? OR zet hier namelijk vraagtekens bij gezien de huidige
maatregelen/angst en vraagt school dit te heroverwegen.
Omdat er geregeld toch wat kinderen in quarantaine zitten,
verzoeken wij school het Sintfestijn digitaal op te nemen/uit te zenden, zodat
ook deze kinderen er iets van meekrijgen. AVG-technisch zal dit lastig
worden.
Is er een alternatief scenario? Ja, hetzelfde als vorig jaar: klassikaal.
Kerst
-

-

-

Maarten heeft bericht gestuurd naar Fiona: team (school) heeft deze week
overleg en maken daarna snel afspraak met Joyce en Maarten. Verwachting
is focussen op alternatief programma, want grote bijeenkomst met ouders in
hal zal waarschijnlijk niet doorgaan.
Doordat veel niet doorgaat zullen we waarschijnlijk inzetten op flink
versieren. Traject ovaal is qua versiering in volle gang, maar qua kerstmarkt
nog niets bekend (aannemelijk is dat dit ook niet plaats gaat vinden).
Als er geen activiteit is in grote hal, wat doen we dan met goed doel? Zonder
kraampjes lastig, want geen ‘inkomsten’. Maar onmogelijk is het ook niet.
Hoeft ook niet per se financieel van aard te zijn. Bijvoorbeeld tekeningen
zorgmedewerkers of coronapatiënten. Maar dit is natuurlijk afhankelijk van
lesprogramma. Vincent geeft aan dat er vorig jaar kaarten naar
ouderen/eenzamen gestuurd zijn. School moet hier uiteraard iets van vinden,
maar OR vindt het een mooi idee en wil de school aanmoedigen iets met
goede doelen te doen. Schoolbreed of per klas (kids zelf iets laten bedenken).

Petra/Vincent geven dit aan in het team en koppelen dit terug. OR speelt
graag een rol als het nodig mocht zijn.
Marven geeft aan dat we vorig jaar afgesproken hebben de
klassenbijdrage en kerstbijdrage (ouders 5 euro voor ‘koken’) te combineren.
Wat over is van kerst, mag bij de klassenbijdrage.
Vastelaovend
Binnenkort eerste bijeenkomst.
Nieuwe mantels aanschaffen (is Ilona al mee bezig).
Hanneke extra bij Vastelaovend als back-up van Ilona.
Luizenscreening
Sanne heeft contact gehad met Patrick. Intentie is om het weer op te
pakken. Maar na persconferentie toch weer van de baan. Voorlopig dus ‘onhold’.
Snoep
-

Marven heeft onlangs nieuwe voorraad gehaald.

4. Rondvraag
Ouderparticipatie/nieuwe manier van werven van ouders voor activiteiten is gezien
de huidige maatregelen minder belangrijk. Maar in de toekomst zeker wel. Voorlopig
staan de plannen hieromtrent even ‘on hold’.

Datum volgende vergadering
12-01-2022 Carnaval
23-02-2022 Pasen en Sportdag
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
Ouderparticipatie beoordelen per werkgroep en
dit doorgeven aan Floor voor overkoepelende
kalender/opgaveformulier

Lid
Allen
VL/PK

Einddatum
Doorlopend
Doorlopend

IS
Allen

20-04-2022
On hold

Procedure declareren bekijken

JH/MJ

Z.s.m.

