
 

 Ouderraad vergadering Notulen 
 
Datum:  15-09-2020 
Tijd    :  20.00 uur  
Locatie:  De Hoge Voorde 
Notulist: Leonie 
Aanwezig Jiska, Maureen, Daniëlle, Sander R, Sander T, Nadia, Linsey, Lisa, Leonie 
Afwezig:  Geertje 
 

1. Welkom: Speciaal voor Jiska, die uit belangstelling mee komt kijken.  
 

2. Vaststellen notulist: Leonie  
 

3. Vaststellen agenda: geen aanvullingen 
 

4. Update financiën  door Sander T: Overzicht gemaakt over schooljaar 19-20. Dit kort 
besproken. Aan de slag met incasso’s komende tijd.  

 
5. Update ‘Oorsprong OR’ en informatievoorziening : Aangezien Geertje vandaag afwezig is, 

komen we hier de volgende keer op terug.  

• PR functie: OR blijkt wat onzichtbaar te zijn, daarom is goed om een PR functie in 
het leven te roepen. Wie heeft belangstelling voor deze functie?  

• Nieuwe infobrief OR: Deze moeten we updaten. We spreken af dat we deze via de 
mail binnen OR rond sturen. Iedereen leest mee en geeft tips/aanvullingen. Leonie 
zal deze verwerking en de herziene brief weer rondsturen in OR ter controle.  

 
6. Bespreken (fusie)punten die naar MR zijn gegaan nav afgelopen vergadering  

• Onder andere nav deze punten wil school de fusie evalueren  
Daarvoor is een vergadering ingepland op maandag 19 september: Daniëlle en 
Leonie zullen namens de OR aanschuiven bij dit overleg.  

 
7. Activiteiten komend schooljaar indelen / wat zijn onze taken dit jaar? (bijlage excel): 

Activiteiten ondanks onzekerheid over mogelijkheden ivm maatregelen corona toch 
verdeeld. Laten we vooral kijken naar wat wel kan in deze tijd. Waar liggen 
kansen/mogelijkheden?  
 
Schoolreis/koningsspelen eventueel combineren. Wat kan wel? Iets afhuren? Naar de 
kinderboerderij bijvoorbeeld? Groep 8 survival zou ook kunnen. Commissie komt bij elkaar. 
Kijken naar mogelijkheden en dan gaan plannen. Kan dan ook zo zijn dat bijvoorbeeld niet 
alle groepen op dezelfde dag hun “schoolreis” hebben. 
 
Einde van dit schooljaar naar ouders communiceren over ouderbijdrage. Is alles verbruikt? 



 

Zo niet, dan volgend jaar minder laten betalen bijvoorbeeld. 
Vorig schooljaar is het budget zo goed als opgegeaan. Alle grote kostenposten gingen door, 
zoals schoolreis, kerst, sinterklaas.  
 
School heeft ingeschreven voor schoolfruitproject. Als dit doorgaat zal er hulp nodig zijn bij 
het snijden/schillen van fruit. Aantal OR leden heeft al aangegeven te willen helpen.  
 
Woensdag is waterdag. Ooit afgesproken dat elke woensdag waterdag is. Dat wordt nu niet 
nageleefd. Advies aan ouders wat betreft meegeven eten naar school: gezond en duurzaam. 
Volg hierin het advies van de GGD.  
 
Idee: Hoge Voorde got talent! Eventueel koppelen aan kerst? 
 
Volgende vergadering moeten we het schoolreisje voor 21-22 gaan indelen. Wie wil in deze 
commissie? 
 

8. Update sponsoring voor een project door ‘de Werf’: Dit ligt momenteel bij de Werf stil. We 
kunnen al wel vast ideeën verzamelen met OR, MR, team, leerlingenraad. Als er een goed 
plan is, dan ook al offertes ed aanvragen, zodat het plan al zoveel mogelijk klaarligt. 
 

9. Update schoolreisje dit jaar: Onmogelijk om aan de start van dit jaar te gaan. Ouders 
mogen niet mee en er mogen geen anderen bij dezelfde locatie zijn. Dit volgens 
Coronaprotocol van de SKBG. Op deze korte termijn lukte het niet te zoeken naar 
alternatief, andere mogelijkheden. Dit gaan we oppakken met de schoolreiscommissie en 
daar zoeken naar mogelijkheden voor verderop dit schooljaar. 
 

10. Wat doen we als OR bij lief en leed namens de ouders van school? (geboorte / ziekte): We 
besluiten hier als OR geen actie in te ondernemen. 
 

11. Nieuwe leden: Jiska geeft aan in te stappen! Heel fijn! We moeten actief blijven kijken naar 
nieuwe leden. Het liefst ook vanuit de onderbouw.  
 

12. Groepsfoto voor website: We zijn niet compleet. Volgende vergadering weer een poging.  
 

13. Rondvraag:  Leonie: Elke maand in de nieuwsbrief een stukje vanuit OR. Voorstel: de  
   notulist schrijft ook het stukje hiervoor.  

Sander T: In oktober gaat hij de incasso’s weer doen. Voor de laatste keer, want 
de kosten hiervoor zijn te hoog. 
Linsey: nog afscheid nemen van gestopte OR leden? Besluiten we nu niet te 
doen. Einde jaar zijn we samen, dan nemen we afscheid. Geen cadeau o.i.d.  


