
 

Ouderraad de Neerakker 
 

Notulen (jaar)vergadering 
Datum:  maandag 27 september 2021 
Tijd:  19.30 – 20.30 uur 
Locatie: Basisschool de Neerakker - Regenboog 
Afmelden: via ouderraaddeneerakker@gmail.com of WhatsApp-groep 
Afwezig: Jeanine 
Aanwezig: Ron, Erna, Chantal R., Lilian E., Nancy, Anouk, Chantal P., Lilian L., Annemieke, Lieke, 

Natascha, Judith, Teun, Lisanne  
 

Agenda: 
1. Opening 

Annemieke heet iedereen welkom. Er zijn geen aanmeldingen voor de jaarvergadering van 
ouders buiten de OR-leden binnen gekomen om de vergadering bij te wonen. Wel is Ron 
aanwezig vanuit school, erg fijn. 
 
Binnengekomen agenda-punten 
Geen punten binnengekomen. 
 

2. Jaarvergadering 
a. Financieel overzicht 2020/2021 

Stukken zijn reeds via mail gedeeld.  
Minimale buffer is 250 euro. 
 
De coronacrisis heeft impact gehad op de financiële middelen. De kosten van een 
aantal activiteiten zijn anders uitgevallen dan begroot. Bijv. bij Koningsspelen werd 
minder uitgegeven, bij kerst meer uitgegeven 
  
Vraag: anonimiseren van ouderbijdrage betaald door instromers. Dit zal worden 
aangepast in de financiële stukken. 
 
Voorstel is om de ouderbijdrage stapsgewijs te gaan verhogen (zie volgende punt).  
Uit de begroting blijkt dat er ongeveer 600 euro over zal zijn. Het bedrag voor het 
Lustrum is apart gereserveerd. 

 
 

b. Ouderbijdrage 2021/2022 
Op basis van de begroting wordt voorgesteld om de ouderbijdrage stapsgewijs te 
verhogen. Voor komend jaar (schooljaar 2021/2022) is voorstel ouderbijdrage 13,50 
euro. 

 
 

c. Activiteitenoverzicht 2020/2021 
Is gedeeld en rondgestuurd. Zie ook de bijlage. Geen toevoegingen. 
 

3. Terugblik afgelopen jaar (tips en tops) 
Goed om te bekijken wat goed ging en waar we verbeterpunten zien. 
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Tops: 

• Zoeken wat wel kan ivm corona vb lunch) 

• Veel activiteiten doorgegaan 

• Ondanks corona toch leuke activiteiten georganiseerd 

• Coronaproof carnaval 
 

• Nieuwe invulling (sommige) activiteiten 

• Activiteiten in ander jasje positief  

• Alternatief kerstfeest 
 

• Goede doelen actie, heel goed idee, echt gezellig 

• Sponsorloop en horeca stand 

• Medailles goede doelen actie 

• Kerstdiner horeca heythuysen 

• Ondernemers Leudal betrekken bij schooldiner 
 

• Samenwerking MR/OR 

• Sfeer, goede communicatie 

• Vergaderstructuur, effectieve vergaderingen 

• Actieve nieuwe groep OR 

• Leuke samenstelling OR / veel verbeterd (opgepakt) afgelopen jaar 

• Bestuur heeft alles op orde 

• Communicatie verbeterd bv nieuwsbrief school – OR 

• Sfeer OR  

• Frisse energie / nieuwe ideeën 

• Duidelijke voorzitter is positief 

• Veerkracht OR 

• Tijdig aanleveren notulen &agenda etc  

• Kort en bondig vergaderen 

• Heldere communicatie over app 
 

• Vooruitblik plus terugblik per activiteit 

• Activiteiten per commissie verdeeld 

• Draaiboek eindfeest weer up to date 
 
 
Tips: 

• Feest afsluiting schooljaar (behoefte aan) 

• Kerstmis, een speciale rol voor vaders. Idee om vaders meer te betrekken? 
 

• Aanspreekpunt moet rest van de werkgroep betrekken bij activiteiten 

• Beter afstemmen interne communicatie binnen commissiegroepje. 

• Uitwerken in kleiner kerngroepje. Er is een verdeling binnen commissie, maar goed 
overleggen met iedereen. 

• Betere afstemming besluitvorming school met werkgroep OR bij activiteiten. Soms wat 
eenzijdig. Met name activiteiten die wachtten op communicatie van school. Vaak leek 
het al geregeld door school. Met name door toedoen van corona-maatregelen. 



 

 
 

• Beter bekendmaken kledinginzamelcontainer. Blijvend aandacht voor vragen. 
 

• Horecastand sponsorloop uitbreiden met terras. Sponsorloop behouden! 

• Vasthouden aan nieuwe invulling door corona (less is more). Bijv. koningsspelen veel 
organisatie in voorgaande jaren. Evt kerst ook. Bekijken wat vasthouden en wat niet 

• Werkgroepen goed budgetteren begin schooljaar. Ook terugkoppelen 

• Cupcakes niet passend bij Koningsspelen. Ivm gezond thema 
 

• Eindfeest groep 8; ouders niet meer uitnodigen op feest. Kinderen zijn daardoor meer 
zichzelf. Kledingcontainer meer promoten. Balkonscene positief. Optredens bekijken 
mogelijk voor ouders / digitaal 

• Opvolging borgen per activiteit 
 

• Thema-avond jaarvergadering OR, kan opkomst verbeteren. 

• Optocht carnaval, andere invulling. 
 
 
4. Verdeling commissies 

Net als afgelopen jaar verdelen we de activiteiten. Per commissie is er 1 aanspreekpunt 
vanuit de OR. Die fungeert als contactpersoon met school en zorgt ervoor dat de rest van de 
groep wordt betrokken. 
 
Voorwaarden: 

• Minimaal 2 personen per commissie 

• Aanwezig op de dag waarop de activiteit plaats vindt. Indien niet mogelijk op tijd 
aangeven. 

• Borgen dat in commissie altijd 1 persoon zit die afgelopen jaar de activiteit heeft 
georganiseerd. En zorg voor opvolging (met name voor eindfeest groep 8 belangrijk!)  

• Update draaiboek per activiteit 

• Evaluatie na afloop van de activiteit in OR-vergadering bespreken 
 
Het complete overzicht is in bijlage 1 te vinden. 

 
 
5. Vooruitblik activiteiten Sinterklaas en Kerst 

Sint: 
Cadeau’s worden uitgezocht en besteld. Later ouders benaderen om te helpen met inpakken. 
 
Kerst: 
Werkgroep zal in kleine groep nadenken over mogelijkheden. 

 
6. Mededelingen vanuit het team 

 
Sollicitatiegesprekken vanuit NPO-gelden 

• Onderwijsassistenten, leraarondersteuners. Gesprekken vinden plaats, hopelijk snel 
knopen doorhakken. Begin december hopen we dat nieuwe collega’s kunnen starten. 

• 1 onderwijsassistent reeds gestart in middenbouw 
 
 



 

Jubilea: 

• Thea 15 okt 25 jaar 

• Wilma 7 nov 25 jaar 

• Lilian; aug jubileum 
 
Panelavonden 

• Eerste staat gepland op 18 oktober. In aula. Tijdig volgt een uitnodiging. Hopen op 
goede opkomst. Vorige keren zeer interessant 
Onderwerpen zijn o.a.: 

o Oudergesprekken (nu continu proces) 
o Portfolio’s worden besproken  
o Communicatie. Wat ervaren ouders en wat verwachten ze 

 

• Goed om ook bij instromers dit goed onder de aandacht te brengen. 

• Ook OR onder de aandacht brengen. Nieuwsbrief uitdelen bij ontvangst instromers. 
 
 
7. Rondvraag en sluiting 

• Binnenbrengen van kleuters: houden jullie vast aan dit beleid of terug naar oude beleid 
omdat corona-regels zijn weggevallen?  
Nee houden we vast, kinderen gaan zelf naar binnen. Effectieve lestijd ten goede 
gekomen. 

 

• Processierups; wat is de status? 
Ingedroogd. Lint is weggehaald 

 

• Vraag van ouders uit groep 4: is dit jaar het communiejaar.  
Nee dit jaar geen communie, geen vormsel. Volgend jaar weer. Lilian: wordt 
meegenomen in volgende nieuwsbrief. 

 

• Mededeling: Blokfluiten is gestart. Was voorheen vanaf groep 5. Vanaf januari start 
groep 4. Start Myouthic Base/Blokfluit was niet voorheen groep 5. Altijd start in groep 4, 

alleen door Corona vertraagd. Daarom nu groep 5 gestart en in januari groep 4. Binnen het 
muziekproject van school, maken de leerlingen in groep 4 kennis met de blokfluit. Er wordt 
een proefles aangeboden en daarna kunnen ze inschrijven bij Myouthic. 
 

• Zorgen om veiligheid rondom school mbt auto’s. Met name in middag. 
Brigadieren is enkel in de ochtend mogelijk. 

 

• Op andere scholen geluiden van proeven met 1 dag “geoorloofd verzuim”. Dergelijke 
plannen ook voor Neerakker? 
Nee, wel van gehoord. Maar er gelden strikte regels omtrent  “vrij vragen”. Volgen 
regels onderwijsinspectie.  

 
 
Afsluiting 
Annemieke sluit de vergadering om 20.45 uur en bedankt iedereen voor de komst. De 
volgende vergadering staat gepland op dinsdag 9 november 2021, om 19.30 uur. 
 
 
 
 



 

 

Bijlage 1: Activiteitenoverzicht 
 

Wat Wanneer Wie (OR) Wie (school) 
Sinterklaas Do 2 dec Nancy (CP) 

Natascha 
Annemieke 

Marian (CP) 

Kerst Do 23 dec Erna (CP) 
Teun 
Chantal R. 

Sanne (CP) 
Steffi 
Dennis 

Carnaval Vr 25 feb Teun (CP) 
Natascha 
Anouk 
Jeanine 

Cor (CP) 
Merle 
Pim 
Regina 
Lieke 

Koningsspelen 
Onderbouw 

Vr 22 apr Chantal R. (CP) 
Anouk 

Thea (CP) 
Regina 

Koningsspelen 
Bovenbouw 

Vr 22 apr Judith (CP) 
Nancy 

Lars (CP) 

Schoolfotograaf Di 17 mei Anouk (CP) 
Erna 

- 

Goede-doelen-actie Do 02 juni Natascha (CP) 
Chantal P. 
Jeanine 

Kiki (CP) 
Marjolein 

Eindfeest groep 8 Di 19 juli Lilian L (CP) 
Chantal P. 
Lisanne (back-up) 

Leraren groep 8 

Eindejaarsfeest Week 27 juni Anouk (CP) 
Judith 
Nancy 
Annemieke 

Lieke (CP) 
Dennis 
Imke 
Marjolein 

Lief en Leed potje Hele jaar Natascha 
Lieke (back-up) 

- 

 
CP = Contactpersoon 
 
 
 


