
 

Ouderraad de Neerakker 
 

Notulen vergadering 
Datum:  donderdag 10 maart 2022 
Tijd:  19.30 – 20.30 uur 
Locatie: Basisschool de Neerakker - Regenboog 
Afmelden: via ouderraaddeneerakker@gmail.com of WhatsApp-groep 
Afwezig: Teun, Erna, Chantal P. en Natascha 
Aanwezig: Astrid, Judith, Lilian, Lieke, Chantal R, Jeanine (digitaal), Anouk( digitaal), Nancy, 

Annemieke en Lisanne 
 

Agenda: 
1. Opening 

Annemieke heet iedereen welkom. Fijn om fysiek te kunnen vergaderen, plus een aantal die 
digitaal aansluiten. 
 
Binnengekomen agenda-punten 
Geen punten binnengekomen. Notulen zijn verwerkt en staan op de website. 
 

2. Mededelingen 
a. Penningmeester 

Ouderbijdrage: inmiddels is de tussenstand 58% betaald. Reminder uitsturen. Dit zou 
kunnen worden meegenomen in de volgende nieuwsbrief. 
 
Combineren met terugblik naar laatste activiteit (carnaval), vooruitblik op nieuwe 
activiteit (paaslunch) en reminder sturen m.b.t. ouderbijdrage. 
Niet te lang wachten i.v.m. kosten voor schoolreisjes, kamp, eindfeest etc. 
 
Astrid verzorgt tekst door leerlingenraad. OR levert stukje tekst aan zoals hierboven 
beschreven. Ook aandacht voor kledingcontainer. Aanleveren aan Astrid en laten plaatsen 
in nieuwsbrief in maart.  
 
Plus oproep voor betalingsreminder. In november is bericht verstuurd. Nu aparte oproep 
via Ouderportaal, met betaallink. 
 
Lieke heeft aangegeven functie neer te moeten leggen. 
Bestuur heeft zelf rondgevraagd en diverse mensen benaderd. Helaas nog geen kandidaat 
gevonden. Ook Astrid gevraagd of dat er ouders zijn die hiervoor geschikt zouden zijn. 
Herhaaloproep wordt deze week nog uitgezet in lerarenteam. 
 
Anders oproep combineren met andere berichten OR in nieuwsbrief. Gezamenlijk bericht 
van maken. 
 
Voorzitter en secretaris 
Geen verdere mededelingen. 
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3. Terugblik activiteiten 
Carnaval: 
• Opmerking van ouders: erg veel filmpjes in Ouderportaal 
• Waardering voor passie Cor, Pim die erg veel organiseren 
• Chips werd (in sommige groepen) mee naar huis gegeven: bekijken dat dit tijdens feest 

gebeurt 
• Uitreiking wedstrijd optochtfoto's niet duidelijk. Kinderen hebben kado's ontvangen. 

Astrid koppelt het terug naar organisatie. 
 
4. Vooruitblik activiteiten 

Paaslunch: 
• Staat gepland op donderdag 14 april 
• Bezig met organisatie: broodjes bij bakkers, onderscheid boven- en onderbouw. Iedereen 

paasbroodje en krentenbol, chocolade en paaseitjes. Ranja, melk en water erbij. 
Boodschappen worden net vantevoren gedaan. 

• Vragen of hulp nodig is en toegestaan is in school. Zeker nodig bij onderbouw. Chantal 
overlegt met Sanne waar behoefte aan is. 

• Chantal zal ook aangeven wat benodigd is. Bijv. bestek, bord, beker etc zelf mee naar 
school nemen. 

• Eiertikwedstrijd en mooist versierde ei wordt op vrijdag georganiseerd 
• Met allergieën wordt rekening gehouden. 
 
Koningsspelen: 
Onderbouw: 
• juf Thea is cp vanuit school. Morgen is er overleg. Zij neemt contact op met 

commissieleden (Chantal R. en Anouk) 
• Budget: ongeveer 4 euro pp. Lieke kijkt het nog na. 
 
Bovenbouw: 
• Lars is cp vanuit school. Heeft contact met Judith (cp) en Nancy 
• Budget: ongeveer 3 euro pp 
• Reeds gekozen voor corona-proof versie. Alles wordt georganiseerd op school en 

voetbalveld. Verenigingen reeds geïnformeerd. Roulatie van diverse activiteiten waar 
tussen de groepen wisselen. 

 
• Er wordt nog bekeken of er ook een ontbijt wordt geregeld. Zoja, dan zowel voor boven- 

als onderbouw. 
 
Goede doelen actie: 
• contactpersonen: Natascha (cp) en Chantal P. Beiden niet aanwezig, dus geen info 

beschikbaar nu. 
• Goede doelen moeten geselecteerd worden. Nog niet bekend wat dit wordt. 
• Kiki (cp) en Marjolein zijn aanspreekpunt vanuit school. Astrid benadert hen om contact te 

leggen met commissieleden OR. 
 

Eindfeest groep 8: 
• Veel in gang gezet 
• Kledingcontainer onder de aandacht gebracht, met name via leerlingen. Komt nog vervolg 

aan. Inmiddels voor 200 euro ingezameld. 



 

• Actie uitgezet onder ouders. Uitvraag voor hulp. Best veel ouders 
hebben zich aangemeld. Eerste bijeenkomst staat gepland op 24 
maart. 

• Budgetteren. Offertes binnen van frietwagen en jaarboekje binnen 
• Vervoer is nog discussiepunt. Bus is onzeker. Wellicht beter om alternatief te zoeken. 
• Jaarboek editen verzorgt Lisanne 
• Nog op zoek naar (hobby)fotograaf 
• Met Astrid overleg gehad over betrokkenheid van ouders 
 
• ouderbijdrage zal wellicht verhoogd moeten worden. Daarom niet laten samenvallen met 

kamp, schoolreisje etc. 
 

Schoolfotograaf 
• Anouk is aanspreekpunt vanuit school. Wellicht iemand anders nog beschikbaar? 
• 2 personen nodig voor zowel ochtend als middag 
• Staat gepland voor dinsdag 17 mei 
 

 
5. Lief en Leed 

• Natascha is niet aanwezig, dus geen input 
• juf Steffie is 12,5 jaar in dienst: wordt nog iets voor geregeld 
• jubileum Wilma en Thea, is vooruit geschoven, wordt 1 april gevierd 

 
6. Mededelingen vanuit het team 

• juf Anne-Marie gaat weg 

• juf Anne gaat 2 dagen minder werken 
 
7. Rondvraag en sluiting 

• Opmerking: juf Anne-Marie gaat weg per 1 april. Meester Pim gaat naar groep 8, plus 
stagiair. Groep 6 krijgt nieuwe juf. Zorgt voor veel onrust, ook voor groep 6. Iets meer 
communicatie wenselijk voor ouders. 

 
 Voor school lastig. Er spelen heel veel belangen mee. Hopelijk juiste afweging gemaakt. 
 

 
• Opmerking: er wordt geproefd dat soms het schoolbelang boven kindbelang wordt 

gesteld. Wellicht goed om communicatie hierop aan te passen. 
 Streven is om zo transparant en duidelijk mogelijk te communiceren. Niet altijd mogelijk. 
 

 
• Opmerking: Hoe zijn vervangingen en wisselingen in klas Imke en Gregor uit te leggen.  

 
• Imke met verlof. Ivm corona moest ze eerder stoppen. Door kortdurende / langdurende 

vervangingen en zwangerschapsverlof was er niet altijd de keuze die wenselijk is. 
Ouders geven het aan dat dit invloed heeft op cito-resultaten kinderen. Goed om hier 
aandacht voor te hebben. 

 
 Astrid neemt dit zeker mee naar team. Moet aandacht voor zijn. Ook oudergesprekken 

met leerkrachten zijn op maat af te stemmen. 
 



 

• Opmerking: project Kei Gezond. Is project over voeding i.v.m. obesitas 
etc. Wat doet school hierin? 
De Neerakker doet mee aan Kerngezond, fruit projecten, proeven etc. Spreken kinderen ook 
aan op ongezonde voeding, uiteraard ook altijd in overleg met ouders. Niet te veel nadruk op 
leggen, positieve draai aan geven. Draait om bewustwording. 
 

Afsluiting: 
Annemieke sluit de vergadering af om 20.50 uur. Volgende vergadering is op maandag 16 mei 
om 19.30 uur. 

 
  


