Notulen Ouderraad De Hoge Voorde 8 maart 2022
Voorzitter: Jiska
Notulist: Leonie
Aanwezig: Jiska, Wilma, Gerdien, Sander, Linsey, Wendy, Sanne, Evelyne, Nadia online en Leonie
Afwezig: Daniëlle (sluit nieuwe schooljaar weer aan)

1) Jiska heet iedereen welkom
2) Notulist van vandaag is Leonie. Evelyne biedt zich aan voor de volgende keer op 19 mei.

3) Agenda vastgesteld er zijn geen punten verder.
4) Is de naam ouderraad passend? Of schept het verkeerde verwachtingen? Informatie op de
website klopt met wat we doen. Bij de meeste scholen heet dit orgaan ouderraad. Wij zijn
het allemaal eens over de invulling hiervan, daarom zien wij nu geen noodzaak om de naam
aan te passen.
5) Als afsluitende activiteit voor dit schooljaar willen we iets doen voor het goede doel:
Oekraïne. Er kwam nog een vraag of je dit onderwerp wel kan bespreken met de jongste
kinderen. Leerkrachten weten goed hoe en op welk niveau ze dit met de kinderen kunnen
bespreken. Deze activiteit zal waarschijnlijk ergens in juni plaatsvinden. Datum wordt nog
bepaald. In deze voorbereidingscommissie namens de OR zitten Linsey, Sanne en Wendy.
Vanuit school zijn dit Wilma, Stieni, Janet, (Gerdien en Manon).
6) Komende activiteiten:
-

-

Pasen: Kinderen gaan samen lunchen op school. Hiervoor komen er intekenlijsten in de
klassen en elk kind neemt iets mee. OR leden (Wendy, Evelyne en Leonie) zorgen voor
gekookt ei en eitjes voor het verstoppen. Verder zijn er deze dag 2 rondes met
groepsdoorbroken activiteiten. voorbereiding van deze dag loopt.
Koningsspelen: eerste mailcontact is geweest en de eerste bijeenkomst staat gepland. OR
leden in deze commissie: Sander, Jiska en Sanne.

7) Lustrum, 5 jaar De Hoge Voorde. Einde schooljaar 22-23. Het moet echt feest worden!
Leerkracht Suzanne is erg muzikaal en wordt gevraagd een schoollied te schrijven. Dit lied
eventueel opnemen als flashmob o.i.d. In september 2022 deze groep bij elkaar roepen om
te starten met de voorbereidingen. Budget meenemen in bepalen budgetten voor het
komende schooljaar. Volgende OR vergadering is 19 mei, dan gaan we de commissies voor
het komende jaar samenstellen.

8) Besluitvorming voorzitterschap. Geen vaste voorzitter werkt niet fijn. MR en school hebben
ook liever een vast aanspreekpunt. Heel begrijpelijk natuurlijk. Sander heeft aangegeven wel
voorzitter te willen worden, maar dan moet iemand anders de taak van penningmeester
overnemen. Ilse Winkel wordt gevraagd om aan te sluiten bij OR en rol van penningmeester
op zich te nemen. Linsey vraagt haar. Als Ilse wil, nodigen we haar uit voor de volgende OR
vergadering op 19 mei. Jiska geeft aan Sander bij ziekte of verhindering wel als voorzitter te
willen vervangen.

9) Volgende vergadering van de OR is op donderdag 19 mei. Sander zal dan direct voorzitter
zijn. We delen dan commissies volgend jaar in. Misschien bijbehorende budgetten voor
begroting bespreken. Ook hebben we het over bedankjes bij afscheid.

10) Rondvraag.
Linsey gaat stoppen als lid van de OR met ingang van het nieuwe schooljaar.
Wendy vertelt over een bankje met daarbij de tekst :"Speel met mij". Daar kun je dan gaan
zitten voor als je even niet weet wat je moet doen of met wie je kunt spelen.
Gerdien geeft nog aan het budget van Pasen dit jaar erg laag te vinden. Dit bedrag is
gebaseerd op voorgaande jaren. Waarom wordt nu niet een brunch georganiseerd?
Paascommissie heeft bewust hiervoor gekozen, omdat kinderen deze opzet altijd erg
leuk vinden en dit lang niet kon ivm Corona. Voor komend jaar samen goed kijken naar de
begroting. We hebben reserves, willen we die inzetten? Zo ja, waaraan? Eten en drinken of
liever aan iets duurzaams?
Wilma vraagt nog of er nog een oproep gedaan moet worden voor nieuwe ouders in de OR.
Vader van Daan Lupen had eventueel interesse. Ilse wordt nog gevraagd. Oproep plaatsen is
wel slim.

Stukje nieuwsbrief:
Op 8 maart waren wij met de Ouderraad weer bij elkaar. Wij mogen gelukkig weer leuke activiteiten
organiseren. Daar zijn we dan ook druk mee bezig. De organisatie van Pasen en de koningsspelen
loopt. Verder kijken we al iets verder vooruit, want aan het eind van het volgende schooljaar vieren
wij als De Hoge Voorde ons eerste lustrum. Dan bestaan we 5 jaar! We zoeken voor het nieuwe jaar
nog een aantal nieuwe leden om voor de kinderen fijne activiteiten te organiseren. Lijkt het u leuk
om hieraan uw steentje bij te dragen? Kom dan eens aansluiten bij een vergadering om te kijken of
het iets voor u is. Spreek gerust één van de OR leden aan of meldt u bij een leerkracht. Onze
volgende vergadering is op donderdag 19 mei. Dan gaan we vooral vooruitkijken naar het nieuwe
schooljaar en de verschillende commissies verdelen.

