
 

Notulen 
 
Datum:  21-1-2021 
Tijd    :  20.00 uur  
Locatie:  online 
Notulist: Daniëlle 
Aanwezig: Ans, Nadia, Jiska, Manon, Sander R, Sander T, Lisa en Daniëlle 
Afwezig:  Linsey, Geertje, Leonie 
 

1. Welkom (Sander R) 
Ans stelt zich voor en vertelt daarna dat ze van de week ook met MR gesproken heeft. Ze wil 
graag betrokken zijn en staat open voor feedback. De rest stelt zich voor aan Ans.  
Manon neemt het vanaf nu weer over van Maureen.   
 

2. Vaststellen notulist en bespreken notulen 
 

3. Vaststellen agenda (Sander R) 
 

4. Update financiën en bank (Sander T) 
Financiën lopen goed, er staat nu € 16.000,- op rekening, voldoende voor de activiteiten 
dit jaar. Van 30 ouders mogen we nog contributie ontvangen, dit komt o.a. door het 
afschaffen van de incasso en dat formuleren nog retour moeten komen. Eventueel zouden 
we volgend jaar aan € 20,- per leerling genoeg hebben.   

 
5. Terugblik kerst (Lisa, Daniëlle, Jiska) 

Jiska vertelt over de grote teleurstelling van al het georganiseerde, wat niet door ging. Voor 
de kinderen waren er nog wel de kerstgroet-filmpjes, deze zijn erg in de smaak gevallen. 
Communicatie vanuit school hierover was fijn. Ondanks dat er geen nieuwsbrief is 
uitgebracht, was er wel een uitgebreide email waarin alles werd verteld, dank.  
 

6. Schoolfruit, hoe verder? (Linsey) 
Het niet verspreide schoolfruit is naar voedselbank gegaan, zie website.  
Wanneer er weer zicht is op het openen van de scholen, zal Linsey contact opnemen met 
Leidienke en weer een nieuw schema voor de hulpouders maken.   
 

7. Update activiteiten die komen gaan, Pasen en koningsspelen 
We wachten af met opstarten van de organisatie voor een activiteit tot we weten wat door 
gaat. Eventueel draaiboek Kerst gebruiken met Pasen want leerlingen waren enthousiast en 
erg teleurgesteld dat de workshops niet doorgingen.  

 
  



 

8. Sponsoring voor een project door ‘De Werf’ 
Dit jaar zijn er waarschijnlijk geen sponsorgelden te verdelen omdat De Werf nu niks 
verkoopt. 
Sander R. neemt contact op met COOP over Sponsorzegel actie, de kluisjes van Coop zijn in 
bestelling. Wanneer het gaat lopen zal PR brief opstellen richting ouders om aandacht aan 
te schenken.  Misschien is er ook een tweede actie met de statiegeld button denkt Manon, 
hierover later meer.  
 

9. Ontwerp van een groen schoolplein staat op het wensenlijstje van school en ouders. 
https://nl.pinterest.com/Bastei_NME/   voor ontwerpen door de BASTEI groene 
schoolplein ontwerpen. (subsidie gelderland tot € 17.500,- aan te vragen) 
Dirk, onze concierge probeert plein groener te krijgen, zwakste schakel de diepe kuil, deze 
moet zo laag blijven voor afwatering.  
Bastei biedt 8uur begeleiding voor een plan en verzorgen subsidie aanvraag.  
Voorstel is om dit als school op te pakken, commissie op zetten eventueel één iemand van 
OR of MR toevoegen. Ans en Manon pakken dit met Dirk op.   
Ans wil als interim hierin graag volledig volgens gedachtes Hennie varen, Hennie heeft deze 
week er nog een email naar OR over gestuurd, dus is er zelf mee bezig.    
Tijdsbestek: probleem bestaat al aantal jaren, maar nu is het plein leeg, dus zou handig 
moment kunnen zijn.  
Mooie ideen Wichmond (fotos van Nadia) zijn bij Manon bekend.  
 

10. Thuisonderwijs, tips en tops? 
Ans ziet drukke leerkrachten om digitaal les vorm te geven, leerkrachten vragen om 
feedback aan ouders. Stijgende lijn noodopvang, maar ouders zoeken eerst zelf oplossing. 
bijv. deel van dag, is prettig.   
Er hebben geen ouders gebeld naar Ans dat het niet goed gaat, het loopt dus. Ans heeft de 
kinderen van de noodopvang gesproken, waren allen tevreden.  
Kwetsbaarheid, achter de voordeur een kwetsbaar kind, maar ook kwetsbare ouders i.c.m. 
werken thuis. Gelukkig is er contact met alle kinderen maar wel een bron van zorg. 
 
Ervaring OR: duidelijk verschil met maart, gestroomlijnder opgezet, software systemen 
sluiten beter aan. Verschil per leerkracht in digitale ervaring is te merken, is aandacht voor, 
maar gaat veel beter dan 1e lockdown. Classroom werkt onoverzichtelijk. Veel opdrachten 
via software is nadelig voor het overzicht van de ouders, je ziet niet wat ze gedaan hebben 
(in een schrifje wel) en nadelig voor de ogen van de kinderen. Dit blijkt klasafhankelijk want 
in verschillende klassen ligt wel materiaal klaar om opgehaald te worden. Betreffende 
ouders nemen daarom contact op met de leerkrachten.  

 
11. Stukje voor nieuwsbrief  door PR 

Ans verteld dat er waarschijnlijk geen nieuwsbrief komt deze maand (er is al zoveel digitale 
info naar ouders). Nadat Sander R overleg heeft gehad met de COOP gaat PR daar wel over 
communiceren.   

https://nl.pinterest.com/Bastei_NME/


 

 
12. Rondvraag 

De OR is ter ore gekomen dat er met een bepaalde ouder iets niet goed verlopen is qua 

regelgeving m.b.t. de uitleen van een chromebook. Er wordt geopperd dat het te maken heeft 

met de registratie van de uitleen, wat in voorjaar niet goed verlopen is. Echter tijdens deze 

lockdown zijn er nu voldoende chromebooks, in principe voor iedere leerling één, dus geen 

problemen meer.   

 

 


