
Notulen van de OR vergadering  

 
Datum: 1-11-2022  
Tijd: 20.00 – 21.00 uur  
Locatie: in de koffiekamer van De Hoge Voorde 
 
Aanwezig: Tim, Leonie, Wendy, Evelyne, Manon, Sanne, Sander en Linda 
(Danielle, Jiska, Marco en Nadia afwezig) 

 
 

1. Welkom: Sander heet iedereen welkom. Ook wordt aangeven wie vandaag niet aanwezig 
zijn bij de vergadering. Danielle zet haar activiteiten voor de OR tijdelijk on-hold en heeft 
verzocht om verwijderd te worden uit de groepsapp van de OR. Besloten is dat Sander een 
attentie voor Danielle gaat regelen.  

2. Vaststellen notulist: Linda is vandaag notulist. Zij zorgt voor een verslag van deze 
vergadering. 

3. Vaststellen agenda: geen opmerkingen dus goedgekeurd.  
4. Vaststellen notulen 8-9-2022: Geen opmerkingen. Notulen zijn akkoord. Sander zal 

Leidienke vragen om deze op de site te plaatsen. 
5. Nieuws penningmeester ?: Linda geeft aan dat ze nog niet is gestart met het innen van 

de vrijwillige ouderbijdrage. Ze heeft een rondvraag gedaan hoe andere basisscholen het 

bedrag innen omdat onze wijze best veel tijd kost en ze het bijzonder vindt dat ze met haar 
eigen mobiele telefoon via WhatsApp tikkies verstuurd naar mobiele nummers van ouders 
(AVG ?). Uit haar rondgang komt naar voren dat de meeste ouders een betaalverzoek link 
ontvangen via de app die een school gebruikt om te communiceren etc. met ouders.  
Linda geeft aan dat Social Schools ook een betaalmodule aanbiedt. Hieraan zijn wel kosten 
verbonden waarbij het de vraag is of dit extra toegevoegde waarde heeft. Een 
betaalverzoek link via een bericht in Social Schools zal ook voldoen. Als alternatieven zijn 

nog besproken automatische incasso, betalen via QR-codes of tikkie portal. Afgesproken is 
dat Linda eerst met ABN gaat bellen of dit makkelijker kan, welke kosten eraan verbonden 
zitten enz. Evt wil Tim wel bekijken of de betaalmodule via Social Schools een optie is.  

6. Vaststellen begroting 2022-2023: begroting is doorgenomen. Volgens de begroting kan 
niet meer uit met de € 40 bijdrage die dit schooljaar geldt. De vraag is of je meer geld kunt 
vragen van ouders in deze tijd van energiecrisis etc. Alternatief is om in de kosten te gaan 

snijden. Er wordt aangegeven dat er voor groep 8 wel veel wordt geregeld (schoolreisje, 
kamp en afscheid). Er zijn ook scholen waarbij de kinderen van groep 8 alleen 
kamp/afscheid hebben en geen schoolreisje. Tim geeft aan dat de kosten m.b.t. ‘afscheid 
groep 8’ door De Hoge Voorde kunnen worden betaald omdat De Hoge Voorde hiervoor een 
budget beschikbaar krijgt. Verder vindt Tim dat de kosten ‘Cito’, ‘Koningsspelen’ ook 
thuishoren bij De Hoge Voorde in plaats van bij de OR. Dus deze 3 kostenposten 
verdwijnen bij de OR en worden betaald door De Hoge Voorde vanaf schooljaar 2022-2023. 

Aan het begin van het schooljaar 2023/2024 wordt de ouderbijdrage opnieuw bekeken. 
7. Terugblik Kinderboekenweek: kinderen vonden het leuk. Vooral als de bel ging (lees: 

Tim die langs kwam bij de klassen). Er waren een tweetal opmerkingen. Het gedicht was 
niet goed verstaanbaar; microfoon werd waarschijnlijk niet goed voor de mond gehouden. 
De andere opmerking ging over de boekenmarkt. Het was leuk maar wellicht meer op het 
leerplein in de vorm van markkraampjes.  

8. Aankomende activiteiten Sinterklaas en Kerst: de cadeaus voor Sint zijn gehaald. Het 

budget van € 5 per cadeau was een uitdaging. De vraag is of Sint de zieke kinderen kan 
bezoeken. Ook is de discussie rondom ‘zwarte’ Piet besproken. Tim geeft aan dat de school 
geen partij hierin kiest; ze volgen de algemeen geldende richtlijnen hierin.  
Activiteiten rondom Kerst moeten nog worden opgezet. Tim geeft aan dat de Kerstman 
geen taboe is; dit is bespreekbaar. 

9. Avondvierdaagse: Tim heeft een flyer gestuurd naar Sander dat deze in Hengelo Gld. 

doorgaat. Sander belt met VV Vorden (voetbalvereniging) of zij nog vrijwilligers hebben die 

mee willen lopen. Misschien dat de gemeente hier ook wel personen voor hebben. Zelfde 
als het sportuurtje dat vanuit de gemeente geregeld wordt. Leonie wil hiervoor wel 
informeren bij de gemeente. Of misschien zijn er ook wel mensen/ouders vanuit school die 
mee willen lopen. Of als alternatief voor de avondvierdaagse zou school wandelroutes in 
Vorden uit kunnen zetten die de kinderen onder schooltijd lopen (4x een half uur). 

10. Rondvraag 

- Leonie geeft aan dat dit het laatste jaar is. Na 5 jaar vindt ze het goed geweest. 
Misschien op zoek gaan naar nieuwe mensen voor de OR ? 



- Wendy geeft aan dat ze in verwachting is. Ze zal dus straks een tijdje uit de running zijn 

bij de OR. 
- Sander stelt voor om gezamenlijk uit eten te gaan en hiervoor meteen een datum te 
prikken. 18 november 2022 is de voorlopige datum en wordt in de groepsapp van de OR 
gedeeld voor de mensen die afwezig zijn. 

 
 


