
 
 

                                               NOTULEN 

 

17 september 2021 

 

20.08 aanwezig: Manon (namens commissie Vieren en Feesten), Stieni, (namens commissie Vieren 

en Feesten) Sander, Leonie, Hester, Linsey, Danielle, Evelyne, Jiska en Nadia (online) 

 

Leonie zit vanavond voor. Het streven is om 21.00 te eindigen, dan willen we naar huis. 

1. Welkom van Leonie. 

Manon en Stieni zitten samen bij de vergaderingen namens de commissie Vieren en 

Feesten. De commissie is vier vrouw groot: ook Gerdien en Wilma zitten in deze 

commissie. Zij zullen rouleren op de vergaderingen. 

2. Geertje notuleert. 

3. Zullen we de voorzittersrol rouleren? Hier stemmen we mee in. 

4. Agenda vaststellen. Geertje stelt nieuw punt voor: gendersensitiviteit. 

5. Schoolreisje 

Bij het Openluchtmuseum is het belangrijk een ochtendprogramma te hebben. De 

volgende keer een bolderkar meenemen. Wilma en Stieni hebben afgesproken om 

een goed draaiboek te maken, omdat er nu nog niets is. 

Manon vult aan: net als bij de Apenheul heb je in het Openluchtmuseum geen vaste 

plek. De begeleiding heeft veel gesjouwd met allerlei proviand. Ook is een idee om 

per begeleider een rugzak mee te nemen met wat proviand voor je groepje.  

 

Bij de onderbouw hebben ze het ook erg leuk gehad. Hesters dochter heeft het heel 

leuk gehad. Het land van Jan Klaassen was voor het eerst. Het is wel een beschermde 

omgeving. 

 

Bovenbouw: wisselende reacties in de klassen. De een dacht echt: moet ik dit nu 

echt doen en waren de hele dag chagrijnig; maar velen vonden het helemaal 

geweldig en hadden volop spierpijn. Linsey: Het leuke van de survival is dat ze nu 

echt als groepen hebben opgetrokken, dat gebeurt op deze wijze meer dan 

bijvoorbeeld als de leerlingen zich verspreiden in een pretpark. 

6. Geen aanvullingen op werkwijze school en aanpassingen daarin. 

7. Sanders update van de financiën: bijna 5700 euro overgehouden in 2020. We gaan nu de 

helft van de bijdrage incasseren omdat we als OR vorig jaar niet veel hebben kunnen doen 

vanwege corona. Huidig saldo: 14.240 euro. Stieni vraagt: is dat niet heel veel? Antwoord: bij 

de Vordering was het saldo hoog. Gedachten om de tafel is dat we zouden interen, Sander: 

normaal is het 9.000 euro maar door corona weinig geld uitgegeven. Planning is om dit jaar 

5.000 te krimpen op de rekening. Manon: is er ook een kascommissie? Vorig jaar heeft 

niemand gereageerd, het jaar daarvoor waren er wel twee vrijwilligers. Kascommissie van 



 
twee jaar geleden vragen? Oh nee, je mag niet precies dezelfde mensen vragen. Moeten we 

weer in de Statuten duiken? 

8. Sander leest het budgetoverzicht voor 2021-2022 (bijlage in mail). 

9. Lijst doornemen van activiteiten en leden geven zich op (zie bijlage in mail). Sander vraagt of 

de Blubberrun doorgaat; 

Wat doen we eigenlijk voor het verkeersexamen? 

Stieni vertelt van de laatste jaren schoolontbijt: heel veel ongezond en zoet en altijd te 

weinig. Het zijn gesponsorde producten. Hier wil de school liever niet meer aan meedoen. 

Gaan we de musical weer filmen? 

In mei al beginnen met het schoolreisje plannen als je in september op reis wilt gaan. 

Evelyne mist ook een vorm van klassenouders voor het verwelkomen van ouders. We 

discussiëren hier vaak over, maar kunnen wij dit als ouderraad beslissen? 

Van ouders voor Ouders. Is een paar jaar geleden spontaan gegaan. Wel via Leidienke/school 

de uitnodiging verspreid. Het is wel erg leuk. Ook belangrijk om de ouders te bereiken die je 

anders niet ontmoet. De commissie Vieren en Feesten wil graag een feest voor een goed 

doel aan het eind van het schooljaar (in juni); een ander jaar een speciale feestdag voor de 

kinderen met thema en na schooltijd zijn alle ouders welkom.  

Activiteiten zijn verdeeld. ZIe overzicht (bijlage). 

10. We vergaderen dit schooljaar op de volgende momenten: Dinsdag 2 november (voorzitter?), 

donderdag 20 januari (voorzitter Jiska), dinsdag 8 maart (voorzitter Sander), Donderdag 19 

mei (voorzitter Daniëlle). 

11. Voor dit jaar zijn er nog wat plannen. Nog niet met team besproken. Manon geeft zsm aan bij 

OR wanneer hulp nodig is. 

12. Commissie vieren en feesten gaat zorgen voor duidelijke draaiboeken bij elke activiteit. 

13. Punt nu niet verder besproken. Volgende vergadering. 

14. Voor de volgende vergadering ook uitnodigen: Sanne Woestenenk, Bram van der Most en 

Wendy Baakman. 

15. Reeds bepaald. Zie punt 10. 

16. Foto nog niet gemaakt. 

17. Gendersensitiviteit. Door Geertje aan de agenda toegevoegd. Omdat zij eerder weg moest 

hebben we dit nog niet besproken. Voor de volgende vergadering. 

18. Rondvraag:  - Schoolfruit stopt 

- Wetgeving OR is aangepast. Kinderen waarvoor geen ouderbijdrage is 

betaald, mogen niet uitgesloten worden van activiteiten. Dat deden wij toch 

al niet, maar nu ligt dit dus bij de wet vast. 

- Het initiatief voor opstarten van de activiteitencommissie bij een bepaalde 

viering ligt bij de OR.  

- We moeten nog afscheid nemen van Lisa en Sander R. Daniëlle doet 

hiervoor een datumprikker uit. 

- Aangezien we met wisselend voorzitterschap zitten, spreken we af dat de 

notulist de nieuwe agenda maakt voor de volgende vergadering. Leonie zal 

nu voor de volgende vergadering een conceptagenda maken. 

 

Actiepuntenlijst:  - Ouderbijdrage brief wordt aangepast door Sander. 

   - Verdeling taken gedaan 

   - Sponsoring de Werf blijft staan 



 
   - Volgen vergroening schoolplein 

- Stukje voor de nieuwsbrief: zoals afgesproken door notulist. in dit geval 

Geertje 


