
Vergadering 20 januari 2022 20.00 uur  
 
Aanwezig: Manon, Hennie, Sander, Leonie, Evelyne, Sanne, Gerdien, Wendy en 
Jiska 
 
Sander is de voorzitter; hij heeft geruild met Jiska. Zij zal volgend overleg de 
voorzitter zijn.  
1. Welkom  
2. Jiska notuleert 
3. Agenda vaststellen.  

4. Besluitvorming rondom begroting kerst en gevolg opzeggen als bestuurder 
door Geertje: begroting kerst lag op 300 euro. Uiteindelijk moest er een besluit 
komen of we het bedrag konden verhogen. Via de app van de OR is er een 
besluitvorming geweest, behalve van Geertje. Zij wilde niet via de app dit 
besluit nemen maar een spoedoverleg inplannen. Gezien de korte tijd die we 
hadden, is daar niet voor gekozen. Daarnaast had ze een onderwerp 
aangedragen en dat was meer een onderwerp passend binnen de MR.  
Geertje had een ander beeld van de activiteiten van de O.R. en heeft daarom 
besloten om eruit te stappen. Onderwerpen die worden aangedragen moeten 
altijd serieus genomen. Eventueel dat iemand van de O.R. dit doorspeelt naar 
de M.R.  
N.a.v. hiervan komt de vraag : is de ‘ouderraad’ nog wel een passende naam 
voor wat we doen? Hoe zien wij (de leden van de OR) de OR?  
Stukje op de website van de school: ieder nalezen en bekijken of dit nog past 
bij wat we nu doen.  
Daarnaast is het verstandig om een begroting vooraf de activiteiten te maken. 
Sander heeft dit al eens gemaild en zal dat nog eens doen. 
Volgend schooljaar (september 2023) bestaat Hoge Voorde 5 jaar; dit moet 
natuurlijk gevierd worden! Misschien een circusdag?  Hier moet komend jaar 
ook al een begroting voor worden gemaakt.  
Kerstbegroting: ook nadenken over oud & nieuw activiteiten. Dit moet op de 
activiteitenlijst komen. 
5. Bijpraten over met MR en Sander: Er is geen voorzitter bij de OR op dit 
moment en dat is lastig. Er is geen aanspreekpunt. Er zijn nu weer 2 plekken 
vrij; dus misschien een oproep plaatsen? Sander zou op zich wel voorzitter 
willen zijn, maar dan moet iemand anders de rol van penningmeester op zich 
nemen. Volgende vergadering moet hierover een besluit genomen worden.  
MR heeft het ook al gehad over het lustrum; circus thema werd ook 
voorgedragen.  
Een idee van Hennie: samen met de kinderen een schoollied maken. Volgend 
overleg hier op terug komen om dit idee verder te onderzoeken.  



 
6. Penningmeester: geen bijzonderheden 
7. Terugblik op sinterklaas en kerst: Over het algemeen goede ervaringen en 
reacties. Jammer dat sint er zelf niet bij was. Met name jammer, omdat 
tegenover bij Kompaan wel een sint was. Misschien voor volgende keer 
hierover contact en afstemming?  
Kerst: poffertjeskraam heel leuk, evenals het knutselpakket mee voor thuis.  
8. Lustrum 5 jaar Hoge Voorde: hebben we het al even over gehad. Volgende 
vergadering komt dit terug.  
9. Aankomende activiteiten: Nieuwe planning maken, want Geertje staat nog 
ingedeeld en vanuit school zijn er veranderingen. Manon mailt mij nog de 
nieuwe planning door en zal met deze notulen worden doorgemaild.  
Verkeersexamen groep 7: Leonie zal hierover contact opnemen met Jinte.  
Koningsspelen: Beweegwijs hierbij inzetten? 
Tip van Hennie: zet stagiaires in bij activiteiten.  
Afsluiting van het schooljaar: wat gaan we doen; een eindfeest of iets voor het 
goede doel? Volgende vergadering hier een besluit over nemen. Misschien 
gecombineerd?  
10. Groepsfoto voor website: komt later  
11. Volgend overleg is op 8 maart, voorzitter is dan Jiska 
         19.00 – 20.00 vergaderen en dan vanaf 20.00 koffie en komen Sander R., 
Lisa, Geertje en Wendy ook voor afscheid en een bedankje van ons. (bloemetje)  
12. Rondvraag; actiepunten die op het lijstje staan 
        - Sponsor met de Werf: nu met Corona liggen activiteiten met de Werf stil.  
        - Vergroening schoolplein: MR heeft besloten om voor nu te richten op 
actiepunten binnen de school. Misschien volgend jaar bij het Lustrum 5 jaar iets 
moois geven voor het schoolplein? Werkgroep moet er komen om in ieder 
geval een plan te bedenken voor het schoolplein.  
          
 

 

 

 

 

 


