
 

 

Notulen vergadering ouderraad 
 

Woensdag 20 oktober 2021 
 

Locatie: OJBS het Maasveld, koffiekamer 
 

Aanwezig OR : Joep Holla, Maarten van Dooren, Hanneke van Gerven, Floor 
Jentjens, Sandra Beurskens, Lieke Zanders 

 
Afgemeld OR : Marven Janssen, Ilona Sahr, Joyce van Oijen, Sanne Willems, Anouk 
   Vromen 
 
Team  : Petra Kessels, Vincent Lamain (Eef Hillebrand) 
 
1. OPENING 
 
Welkom aan Lieke als nieuw lid ipv Bart. 
Welkom aan Vincent als team lid ipv Eef.  
Afscheid van Eef ivm wisseling naar MR.  
 

1.1 Verslag vorige vergadering 14-07-2021 
 
Besloten is om dit jaar niet mee te doen met Wecycle. Renewi kunnen we dit jaar nog 
niet aan mee doen. In april neemt de gemeente contact op met Ilona voor volgend 
jaar. 
 
Sponsoring was nog niet binnen. Er was nog geen factuur gestuurd. Is nu wel 
gebeurd.  
 
€ 1.000,- nog niet gedeclareerd volgens onze gegevens. Blijft nog even staan als punt. 
 
Wel/geen jaarkalender. Floor gaat bekijken hoe dit in te regelen en welke info nodig 
is. Leden van de werkgroepen gaan leerkrachten benaderen om navraag te doen 
hoeveel en welke ouderparticipatie nodig is. Dit week na de herfstvakantie klaar, 
zodat communicatie naar de ouders kan. 
 
Jubileum. Nog niet veel duidelijk. Waarschijnlijk wordt dit in het voorjaar gevierd. 
Vincent vraag na bij Patrick. 
 
Creamiddag besproken met Patrick. Werkgroep thematisch werken gaat hiernaar 
kijken. Beslissing volgt nog. 
 
Procedure declareren. Nog geen overleg met Joep/Patrick/Marven geweest. 
 
 



 

1.2 Ingekomen post 
 
Brief van KvK inzake opgave UBO’s. Sandra pakt dit verder op. 

 
1.3 Financiën 

 
Begroting schooljaar wordt in werkgroep overzicht bijgevoegd.  
Groepsdagen zijn bijna allemaal betaald. Eerste incasso ronde is geweest. Er komen 
nog wat machtigingen binnen. Half november volgt nieuwe ronde.  
 
 
 
2. MEDEDELINGEN TEAM / MR 
 

2.1. Team 
Geen mededelingen. 
 
 

2.2. MR 
Vergadering MR na herfstvakantie. Nu geen mededelingen. 
 
 
 
3. OUDERPARTICIPATIE 

3.1. Werkgroepen / taakverdeling schooljaar 2021-2022 
 
Sinterklaas. Komende week komt overleg. OR gaat vlaai en traktaties verzorgen. 
Aanwezigheid de 30e zal gewenst zijn.  
Is meenemen van cadeau’s na Sinterklaas nog wel gewenst? Vincent en Petra vragen 
na in het team hoe hier naar gekeken wordt. Beslissing ligt bij school. 
Strooigoed kan eventueel via het werk van Sanne. 
Standpunt Akkoord-PO is dat Pieten niet meer zwart mogen zijn. Ze zijn waarschijnlijk 
(donker)grijs.  
 
Kerst. Wordt langzaam opgestart. Verzoek aan werkgroep om dit op te starten.  
Ovaal wordt mee genomen hierin.  
Even bespreken in de werkgroep hoe het zit met kraampje en kosten/betalingen. 
Zijn er mogelijkheden om aan een goed doel te koppelen? Petra bespreekt dit.  
 
carnaval. Hoe komen kwartetten tot stand. Groep 2 en groep 8 worden gevraagd. 
Dit jaar eenmalig ook een boerebruidspaar uit groep 3 ivm het missen van de kans 
vorig jaar om als voorganger voorop te gaan in de Maasveldse vastelaovend. 
 
Koningsdag/sportdag. Er is al contact geweest met de gemeente. Groep 3 t/m 8 zal 
via de gemeente gaan. Kleuters zullen apart moeten. Hier zal ook nog een leerkracht 
aan gekoppeld moeten worden.  



 

 
Verkeer. Er staat verkeersweek gepland in week van 14 juni. We zijn ingeschreven 
voor diverse activiteiten, maar is afwachten of dit helemaal gaat lukken. Dit zullen 
dan ook activiteiten op andere momenten in het jaar kunnen zijn. 
Groep 8 is op kamp donderdag en vrijdag tijdens de verkeersweek. 
Wellicht voor hogere klassen iets regelen met de brandweer. 
 
Luizenscreening. Wat is het standpunt van school, ook mbt corona. Petra en Vincent 
vragen dit na. 
 
 

 
 
 
 

Werkgroep Budget Team Ouderraad 

Sinterklaas      
(30-11-21) 
 

€ 1.200,- Cindy, Rob, Nicole, 
Moniek  

Hanneke & Lieke 

Kerst 
(23-12-21) 

€ 400,- Laura, Fiona, 
Marcel 

Maarten & Joyce 

Carnaval 
(25-2-22) 

€ 300,- Moniek, Marian, 

Daniella, Inge 
Ilona & Lieke  

Pasen 
(15-4-22) 

€ 400,- Fiona, Cristel, 
Vivian 

Sanne & Hanneke 

Koningsdag / 
sportdag (22-4-
22) 
 

€ 200,- Rob, Vincent onderbouw: Anouk 
bovenbouw: Hanneke 

(Floor ondersteunend) 

Verkeer  Simone en Petra Sanne & Anouk 

 Overige taken 

Avondvierdaagse 
7 t/m 10-6-22 

€ 100,- nvt Ilona & Floor 

Luizenscreening nvt nvt Sanne 

Snoep € 500,- nvt Marven 

Recycling  nvt nvt Ilona 

Schoolfotograaf 
(5-10-21) 

nvt Petra   
Ilona & Joyce 



 

4. Rondvraag 
 
Nog een borrel tegoed van het afgelopen jaar ook ivm afscheid Bart. Voorstel om dat 
12-1 te doen, gecombineerd met een nieuwjaarsborrel. Dan wel kort vergaderen cq 
eerder beginnen.  
 
Was een aanmelding voor de OR. Op dit moment genoeg mensen. Uiteraard zijn 
enthousiaste mensen altijd gewenst voor hulp bij activiteiten.  
 
 
 

Datum volgende vergadering 
 

17-11-2021 Kerst 
12-01-2022 Carnaval 

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

13-07-2022 Borrel vergadering 
 
 

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 

EH/PK doorlopend 

Bekijken Recycling project volgend jaar  IS 20-04-22 

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

Allen 5-11-21 

Procedure declareren bekijken JH/MJ 17-11-21 

   

      

 


