
Notulen OR vergadering maandag 07 december 2020 

Aanwezig:  Marieke Hulshof (Voorzitter), Loes Hassink (Penningmeester), Maarten 

Leuverink, Sandra Mensink, Jurgen Eijsink, Wendy Mentink en Judith Kroep 

(Notulist) 

Team:   Niek Engelbarts 

Afwezig:  Katja ter Huurne, Rachel Folmer, Janke Lippinkhoff  

 

Marieke opent de vergadering. 

Mededelingen: 

Rachel heeft van Lisette een overdracht gekregen van de ouderraadmail en enquêtes.  

Rachel heeft een mail naar leerkrachten uitgedaan met de vraag of er dit schooljaar kinderen 

Heilige Communie of Vormsel doen. 

Wendy: Aangezien enkele leden gestopt zijn, is het een idee om een extra ouder te werven 

voor de OR voor volgend schooljaar? Marieke overlegt met Aafke dat deze vraag in een 

Nieuwsbrief komt.    

Notulen afgelopen keer: 

Deze zijn goed gekeurd. Met dank aan de notulist.   

Vanuit de actielijst:  

Banners oud papier: Gereed 

Hulpouders bedanken en uitnodigen: Verplaatst naar eind dit schooljaar.  

Marieke heeft dit gemaild naar Aafke, maar het heeft niet in Nieuwsbrief gestaan. Nu geen 

actie hierop. Eind dit schooljaar opnieuw.  

 

Rode loper: Gereed:  

Er zijn 2 lopers van 5 meter gekocht (kunnen aan elkaar bevestigd/ geplakt worden).   

Stempelkaart oud papier: nu nog niet aan de orde/ niet wenselijk. Streven i.v.m. Corona dat 

iedereen zo kort mogelijk bij de container blijft.   

Vanuit de Ouderraad: 

Ingekomen post:  

Geen. 



 

Evaluatie Sinterklaas: 

Positieve reacties: het was sfeervol, goed georganiseerd en is goed verlopen. 

 

Pluspunten vanuit team:  

- Door het op deze manier te organiseren was er voor de onderbouw meer persoonlijke 

aandacht van de sint en de pieten; voor de bovenbouw hierdoor juist voldoende tijd en 

aandacht voor alle surprises en gedichten. 

- De voorverpakte pepernoten: ondanks dat de charme van het strooien er wel een beetje bij 

hoort, en het extra voorbereidingstijd heeft gekost; positief was dat er gegraai was, en 

nadien geen pepernoten door de hele klas/ onder kasten e.d.  

- Schminken was minder tijdrovend door de roetveeg- pieten; inpakken cadeautjes is dit jaar 

door Blokker gedaan i.p.v. door OR/ hulpouders. 

 

Sint kwam dit jaar op een “publiekstrekker”. Op de site van Rond Haaksbergen is een foto 

geplaatst van de aankomst bij de Paus Joannes.  De tractor werd aangeboden door Goering 

Service Haaksbergen. Als tegenprestatie was deze publicatie afgesproken. 

 

Wendy geeft aan dat het organiseren voor de OR- leden best veel tijd heeft gekost en het  

verzoek om volgend jaar 3 OR- leden hiervoor in te plannen.  

 

Voorbereiding kerst: 

Er is besloten om wel een samenzijn in het donker op school te organiseren. Dit jaar alleen 

voor de kinderen en zonder ouders op het schoolplein.  

Alle kinderen blijven in de eigen klas en elk kind neemt voor zichzelf hapjes in een trommel 

mee. Wel zullen aantal mini- optredens plaatsvinden en rouleren door de klassen. 

 

Vraag aan de OR:  

- regelen aankleding tafels: bordjes, bekers enz. 

- zorgen voor drinken 

- regelen sfeerverlichting buiten/ schoolplein 

 

Loes en Maarten regelen het vanuit OR. Indien extra hulp nodig is, dit aangeven via app. 

Jurgen geeft aan, indien nodig, te kunnen helpen.  

 

Bedankje Lisette: 

Lisette is gestopt als OR-lid, maar heeft aangegeven dit schooljaar nog wel met de 

Avond4daagse te willen helpen. Namens de OR regelt Loes een Horeca- Haaksbergen- bon 

om haar te bedanken voor haar inzet. 



Lief en Leed: 

Juf Marian is voor de 5e keer oma geworden van kleinzoon Jaxx; Loes regelt kaartje namens 

de OR. 

Schoolse zaken: 

Ondanks de Corona- periode is het fijn dat de lessen door kunnen gaan. Enkele leraren zijn 

kort afwezig geweest i.v.m. testen, tot nu toe negatief. Wel aantal leerlingen die tot twee 

weken niet op school zijn geweest. In overleg met ouders wordt dan schoolwerk voor thuis 

afgestemd.    

Leerkrachten hebben vandaag studiedag gehad, hierin zijn verschillende groepsplannen 

besproken.  

Er zijn plannen voor vernieuwen schoolplein. Indien hierover meer duidelijkheid is, wordt dit 

bekendgemaakt.  

Rondvraag: 

Geen vragen. 

Sluiting: 

Marieke sluit de vergadering. Volgende vergadering: maandag 4 januari 20.00 uur.  

 

 
 

 


