
 

Ouderraad de Neerakker 
 

Notulen vergadering 
Datum:  woensdag 26 januari 2022 
Tijd:  19.30 – 20.30 uur 
Locatie: Digitaal 
Afmelden: via ouderraaddeneerakker@gmail.com of WhatsApp-groep 
Aanwezig: Annemieke, Natascha, Teun (tot 20u), Lilian, Astrid, Nancy, Erna, Chantal P., Anouk, 

Chantal R., Jeanine, Lieke en Lisanne 
Afgemeld: Judith 
 

Agenda: 
1. Opening 

Helaas kunnen we de vergadering niet fysiek laten plaatsvinden. Hopelijk een volgende keer 
wel. Samenzijn met MR is uitgesteld. Voornaamste doel was kennismaken. Dat gaat beter in 
een niet-digitale omgeving. 
 
Binnengekomen agenda-punten 
Geen punten binnengekomen. 
 

2. Notulen vorige vergadering 
Notulen zijn vastgesteld en staan inmiddels ook op de website. 
 

3. Mededelingen 
a. Penningmeester: 

Reeds medegedeeld dat Lieke het penningmeesterschap helaas zal moeten 
neerleggen. Vraag uitgezet in groepsapp of iemand interesse heeft om dit op te 
pakken. Tot nu toe geen aanmeldingen. Inmiddels hebben we zelf rondvraag gedaan 
bij bekenden. Mochten we niemand vinden dan zal functie vacant worden en vraag 
uitgezet worden via Ouderportaal. 
 
Ouderbijdrage: op dit moment heeft 56% betaald. Is niet erg veel. Zal tweede oproep 
komen. Benadrukken dat activiteiten doorgaan en bijdrage wenselijk is. 
Voor volgend jaar wordt optie genoemd om 2 herinneringen kort na elkaar te 
versturen (2 weken tussentijd?). Betaling wordt vaak vergeten is algemeen beeld. 
Eventueel ook eens meenemen in een enquête indien mogelijk. Wellicht nog meer 
informatie die we willen ophalen? Later bekijken. 
 

b. Secretaris 
Geen bijzonderheden. 
 

c. Voorzitter 
- Gebruik van WhatsApp: voorheen veel communicatie via de app. Nu lijkt het erg 

stil. Ook later in vergadering wordt dit nog genoemd. Tijd terug werd via app 
gedeeld dat sommige berichten als “spam” werden ervaren. Hierdoor 
terughoudendheid in reacties ontstaan wellicht. Zou zonde zijn, laten we blijven 
communiceren met elkaar. 

- Informeren van OR onderling: Veel vragen rondom doorgang activiteiten. Goed 
om dan elkaar te informeren, kan via de app. Dit voorkomt dat ouders vragen 
stellen en wij niet weten wat de status is. Ook worden vanuit school activiteiten 
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gecommuniceerd die verder in de toekomst liggen. Dat roept 
vragen op. 
 
Concreet voorbeeld is kerstlunch. 
Astrid ligt e.e.a. toe. School heeft vanalles overwogen, zeker met de steeds 
veranderende corona-maatregelen. Ook SPOLT-breed wordt vaak besloten om 
activiteiten niet door te laten gaan, zodat er niet teveel verschillen zijn tussen 
scholen van verschillende dorpen. 
 
Over kerstlunch is destijds besloten deze niet door te laten gaan, vanwege het 
sluiten van de school 1 week voor de kerstvakantie. 
 
Lunch was destijds geprobeerd zo corona-proof mogelijk te organiseren. 
Weinig ouders in school (max 2). School is week eerder gesloten. Daardoor is 
gehele activiteit geannuleerd. 
 
Vraag blijft of er op korte termijn een kerst-/openingslunch komt. Zeker gezien 
de quarantaine van diverse klassen zou het de voorkeur hebben om de lunch op 
te schuiven. Zou bijv. rondom Pasen kunnen zijn. Goed om dit naar ouders te 
communiceren. Dan is er duidelijkheid, dat het niet “vergeten” wordt. 
 
Astrid zal contact opnemen met Sanne. Zij is aanspreekpunt op school v.w.b. 
kerstlunch. Zij zal dan met de werkgroep Kerstlunch bespreken wat de plannen 
zijn. School zal vervolgens communicatie naar ouders verzorgen via 
Ouderportaal. 
 

 
4. Terugblik activiteiten (incl evaluatie) 

a. Sinterklaas 
Cadeau’s gekocht en ingepakt. Sinterklaas heeft groep 1-4 bezocht. Goed verlopen. 
Complimenten van ouders ontvangen, leuke cadeau’s. Ook vanuit school (Marian) 
bericht ontvangen dat Sinterklaas erg leuk is geweest, kinderen hebben genoten. 
Ook draaiboek gedeeld. Zullen we delen onder werkgroepleden. 

 
5. Vooruitblik activiteiten 

 
a. Kerst 

Reeds besproken in eerder punt. 
 

b. Carnaval 
Maatregelen afgewacht. Nu bekend dat opzet hetzelfde zal zijn als vorig jaar, alles 
corona-proof. Activiteiten binnen school, zonder ouders. 
 
Cor is trekker vanuit school. Zeer actief, samen met Pim. Proberen met filmpjes 
iedereen te enthousiasmeren. Er komt ook een leerlingenraad, prins en prinses etc. 
Belooft veel leuks. 
 
Chips wordt normaliter geregeld en bekostigd door OR. Vorig jaar erg last-minute 
geregeld. Als je dit op tijd weet is het wellicht verstandig om met de Jumbo te 
regelen. Commissie neemt dit samen op. 
 

 



 

c. Koningsspelen 
Staat erg vroeg op de agenda. Nog niets bekend vanuit boven- en 
onderbouw. 
 
Wel al gehoord dat er een filmpje vanuit landelijke Koningsspelen gemaakt is, wat 
reeds afgespeeld kan worden in de klassen. 
 
Lars is vanuit school de kartrekker. Draaiboek is aanwezig. Veel opties / scenario’s 
worden aangeboden, ook met quarantaines etc. 
 
Vraag aan Astrid of kartrekkers op school te vragen contact op te nemen. Lars is 
aanspreekpunt bovenbouw en Thea voor de onderbouw. 
 

d. Eindfeest groep 8 
Vorig jaar erg weinig animo voor hulp onder ouders van groep 8. Goed om komende 
weken al eens te bekijken welke subgroepen geformeerd kunnen worden. Met name 
thema kiezen is wellicht verstandig. Brainstormen is wel goed. 
 
Werkgroepje zal samen alvast brainstormen en kort iets op papier zetten wat 
wellicht naar ouders gecommuniceerd kan worden. Daarna contact opnemen met 
aanspreekpunt van school. 
 
Vraag aan school: Door corona zijn de feesten van de afgelopen 2 jaar zonder ouders 
georganiseerd. Best goed bevallen, kinderen zijn vrijer. Astrid zal dit intern 
overleggen. Gevolg is dat er ook iets meer wordt gevraagd van docenten i.v.m. 
toezicht en opruimen etc. Komt nog terugkoppeling van. 
 
 

6. Lief en Leed 

 Juf Imke bevallen. Heeft kaartje met klein boekje ontvangen 
 

 Nicole Groten is nog steeds ziek thuis. Al vanaf begin van het schooljaar. Reeds 
bekend en kaartje gestuurd. 

 
7. Mededelingen vanuit het team 

 Vaak en veel bezig met de steeds veranderende maatregelen. 

 Aantal quarantaines en besmettingen in het team lijkt vooralsnog mee te vallen 
gelukkig. 
 
Waardering voor verbeterde communicatie wordt uitgesproken. Na persconferenties 
wordt gelijk gecommuniceerd naar ouders. Vaak kunnen de gevolgen die 
maatregelen hebben nog niet direct ingepast worden en is overleg nodig. Maar fijn 
dat ouders direct geïnformeerd worden over wanneer zij informatie kunnen 
verwachten. Dat brengt rust, ouders weten waar ze aan toe zijn. 
 

8. Rondvraag en sluiting 
a. Bij de vooruitblik van de activiteiten hebben we de goede-doelen-week of actie nog 

niet echt besproken. Normaliter was deze rond Pasen? Vorig jaar vond de activiteit in 
juni ofzo plaats? Indien het Pasen wordt, dan goed om deze dan ook naar voren te 
halen qua organisatie. 
 



 

In jaarplanner staat de actie reeds gepland in juni. Die datum 
blijft voorlopig staan. 
Ook zal nog op zoek moeten worden gegaan naar “goede doelen”. Verbeterpunt dat 
destijds is genoemd is dat bovenbouw op relatief “slecht” veld rende, op kvw-veld. 
Goed om dat opnieuw te bekijken. Atletiekbaan wordt als optie genoemd. 
Werkgroep neemt e.e.a. mee. 

 
b. Opmerking naar school: Heel tevreden omtrent schakelen bij quarantaines in klassen. 

Zowel als hele klas of als kind individueel in quarantaine moet. Lesmateriaal en 
devices beschikbaar, wordt als erg prettig ervaren. Zowel door kinderen als ouders. 
Complimenten aan leerkrachten. 
 
Astrid neemt het mee naar team. Vindt het fijn om te horen. 

 
c. Wanneer sturen wij weer een informatiebrief vanuit de OR?  

 
Normaliter doen we dit direct na een activiteit, met een korte terugblik op de 
activiteit. Dat zal in dit geval carnaval zijn. Daarin meenemen: 

 
- Terugblik carnaval (school, OR en leerlingenraad) 
- Herinnering ouderbijdrage 
- Oproep kledingcontainer 

 
 
Annemieke sluit de vergadering af om 20.30 uur. Bedankt voor de aandacht allemaal! 
Volgende vergadering staat gepland op donderdag 10 maart, om 19.30 uur. Hopelijk kunnen 
we deze weer fysiek laten plaatsvinden. 

  



 

Bijlage 1: Activiteitenoverzicht 
 

Wat Wanneer Wie (OR) Wie (school) 

Sinterklaas Do 02-12 Nancy (CP) 
Natascha 
Annemieke 

Marian (CP) 

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

Sanne (CP) 
Steffi 
Dennis 

Carnaval Vr 25/02 Teun (CP) 
Natascha 
Anouk 

Cor (CP) 
Merle 
Pim 
Regina 
Lieke 

Koningsspelen 
Onderbouw 

Vr 22/04 Chantal R. (CP) 
Anouk 

Thea (CP) 
Regina 

Koningsspelen 
Bovenbouw 

Vr 22/04 Judith (CP) 
Nancy 

Lars (CP) 

Schoolfotograaf Di 17/05 Anouk (CP) 
Erna 

- 

Goede-doelen-actie Do 02/06 Natascha (CP) 
Chantal P. 

Kiki (CP) 
Marjolein 

Eindfeest groep 8 Di 19/07 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 

 


