
 

Notulen 
 
Datum:  15-6-2021 
Tijd    :  20.00 uur  
Locatie:  Hoekendaalseweg 2 Vorden 
Notulist:             Leonie 
Aanwezig:          Sander R, Sander T, Manon, Linsey, Nadia, Leonie digitaal 
Afwezig:             Geertje, Lisa, Jiske, Daniëlle 
 

1. Welkom (Sander R). 
 

2. Vaststellen notulist.  Leonie  
 

3. Vaststellen agenda (Sander R). 
 

4. Update financiën en bank huidig (Sander T)  
 

5. Wel/geen ouderbijdrage 21/22  en  tips voor begroting 21/22: We innen volgend jaar de 
helft van de ouderbijdrage; 20 euro.  

 
6. Terugblik koningsspelen  (Sander T, Nadia, Jiska, Lisa) Door OR zijn fluitjes geregeld. Was 

een positieve dag. Sporten op het veld was een groot succes en voor herhaling vatbaar.   
 

7. Terugblik cito hapjes groep 8 door eigen ouders (Manon) Is uiteindelijk niet door ouders 
gedaan. Leerlingen van groep 7 hebben dit gedaan en dat was eigenlijk erg leuk.  

 

8. Vooruitblik einde jaar wat kan en mag om het schooljaar toch feestelijk af te sluiten 
Bijvoorbeeld voor de musical / het kamp  /  kado groep 8     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
9 juli evt feestdag op school ipv schoolreis. OR zorgt voor ijsje. Sander R regelt dit. Groep                    
8 krijgt via de leerkracht in een envelop 20 euro terug in envelop. Ervan uitgaande dat dit 
ouders is beloofd. Dit wordt gecheckt. Is dit niet toegezegd dan kan het geld gebruikt 
worden voor klimbos, bbq bij afscheid groep 8. Wie checkt dit? 
                                                                                                                                                                                                                       
Cadeau voor groep 8: musical filmen en film op usb. Lisa vraagt de ouder die alle     
kerstfilmpjes heeft gemonteerd. En informeert bij de leerkracht van groep 8 of alle 
kinderen op de film mogen.  

 
9. Schoolfruit, komend jaar moet worden opgegeven… (mail Linsey) actiepunt  voor school: 

inschrijven begin september. Manon neemt dit mee naar team. 
 
 



 

10. Update activiteiten die komen gaan voor begin schooljaar 21/22 (schoolreisje)  
 
14 september gaan we. We gaan naar Jan Klaassen, Openluchtmuseum en de Heurne 
Dinxperlo. Ouderhulp nodig? Op tijd aangeven. Schoolreiscommissie. 
 
Schoolfotograaf moet geregeld worden door school.  
 
Begin schooljaar wil Manon graag met 2 leden van OR om tafel en twee collega's vanuit 
school om draaiboeken te gaan maken. Nieuwe voorzitter plant in september hiervoor 
een overleg. 

 
11. Update sponsoring  door COOP  //  de Werf Coop net begonnen, nog niks uitgekeerd. Werf 

staat nog stil. Doekoe actie Coop? Hebben wij als OR niets van gehoord. 
 

12. ontwerp van een groen schoolplein staat op het wensenlijstje van school en ouders. 
(subsidie provincie gelderland tot €17.500 aan te vragen)  Update door school: alleen gras 
ingezaaid en lijnen beweegwijs worden weer vernieuwd. Subsidie beweegwijs stopt? 
Manon geeft aan dat komend jaar subsidies aangevraagd worden voor leerachterstanden 
door Corona. Wij als OR vinden dit echt nog een belangrijk punt. Sander R gaat hierover 
contact opnemen met Hennie. 
 

13. Stukje voor nieuwsbrief  door PR Oproep voor nieuwe ouder, met nadrukkelijk ook 
voorzitter benoemen.  

 
14. Nieuwe leden en verschuiving functies binnen OR. (Allen) Sander R wil nu echt stoppen als 

voorzitter. Als er echt geen andere leden komen, dan wil hij aanblijven als lid. Lisa gaat 
ook stoppen met OR na dit jaar.  

 

15. Actielijst :  
Jaarplanner maken (voorzitter) eerste vergadering volgend jaar 
vergaderdata  (voorzitter met datumprikker)  
opgeven schoolfruit  (school)  
schoolfotograaf vastleggen begin schooljaar  (school) mag van de agenda af. 
nieuwe leden werven (allen en PR) 
 

16. rondvraag: geen 


