
Notulen OR vergadering maandag 21 september 2020 

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

Leuverink, Sandra Mensink, Wendy Mentink, Jurgen Eijsink en Rachel Folmer 

(Notulist) 

Team:   Aafke Slotman 

Afwezig:  Katja ter Huurne, Lisette Diepemaat, Judith Kroep, 

 

Marieke opent de vergadering om 20.07 uur. 

 

Mededelingen: 

Sandra: Als verkeersouder heeft ze boeken kunnen regelen voor de groepen 1, 2 en 3 en 

deze zal ze Aafke geven. Het is speciaal voor de jongste doelgroep, omdat daar vaak niet wat 

mee gedaan wordt m.b.t. verkeer. Er zijn 3 boeken, groep 1, 2 en 3 hebben ieder een eigen 

boek. 

Verkeersexamen is wel doorgegaan, maar er was vooraf geen contactavond, i.v.m. Corona. 

Sandra zal aan Aafke vragen welk verkeersproject ze (eventueel) willen doen met school en 

waar Sandra kan ondersteunen. 

School leent met afscheid van Groep 8 via de Holthuizen een rode loper. Afgelopen 

schooljaar viel het echter tegelijk met het afscheid van de Holthuizen en heeft Rudie deze 

niet kunnen lenen. Deze zijn echter niet zo duur en we schaffen er zelf een aan namens de 

OR. Deze kunnen we bv ook gebruiken met kerst. 

Vraag m.b.t. oud papier. Op het moment is de stempelactie niet meer. Bij een volle kaart 

kreeg men een ijsje bij Wilderink en school krijgt dan de rekening. Vanwege Corona en zo 

min mogelijk contact is dit tijdelijk stop gezet. Maarten overlegt met Aafke of dit weer 

opgepakt kan worden. Eventueel kunnen kinderen bij kinderen stempelen.  

Loes: De begroting van afgelopen schooljaar is besproken.  Er is €2100,00 overgebleven 

afgelopen schooljaar, m.n. ook door het niet doorgaan van activiteiten e.d. Er is €5000,00 

binnen gekomen aan ouder bijdrage. Oud papier is maar €500,00 van binnen gekomen, maar 

de gemeente is hierover nog in gesprek met Remondis.  Voor dit jaar zijn we weer 

ingeschreven voor de Clubkasactie, maar hierop is nog geen bevestiging teruggekomen.  

Kamp was afgelopen jaar al betaald. Dit geld is blijven staan bij de aanbieder, als reservering 

voor dit jaar.  Verder is er afgelopen jaar geïnvesteerd in licht voor op het schoolplein met 

avondactiviteiten en tevens tasjes en drinkbekers voor de kinderen.  Voor de kinderen die 



van school zijn gegaan voelt het ietwat scheef, echter is er extra geld gegaan naar hun 

afscheid.  

Ouderbijdrage wordt dit jaar verhoogd naar €35,00. Volgend jaar wordt het schoolplein 

aangepakt, hierin zullen we extra inversteren. 

Loes en Rachel maken een afspraak voor kascontrole.  

Notulen afgelopen keer: 

Deze zijn goed gekeurd en bij deze definitief. 

Vanuit de actielijst: 

Stroopwafelactie schuiven we door naar januari/februari.  

Banners voor oud papier worden besteld. Maarten geeft de maten door aan Wendy. 

NL-doet. Dit is allemaal nog onzeker gezien Corona. Valt nog niet te plannen. 

Er is wat extra georganiseerd voor de kinderen aan het einde van het schooljaar. De ijscokas 

is op school geweest en weer goed ontvangen. 

Hulpouders bedanken en uitnodigen voor dit schooljaar in de nieuwsflits is nog niet gebeurd. 

Aafke zal gevraagd worden dit alsnog te doen. 

Nieuwe data voor vergadering, we houden eerste maandag van de maand aan, waar kan. 

Rachel zal deze data opstellen en een ieder toesturen, zodat we verder kunnen plannen. 

Omdat het nu al 21 september is, slaan we oktober over. 

Vanuit de Ouderraad: 

Ingekomen post:  

N.v.t. 

Lief en Leed: 

Geen bijzonderheden te melden 

Verdeling commissies: 

Zie bijlage voor de verdeling werkgroepen en data.  

Lisette blijft w.s. dit schooljaar de enquête en mailadres nog beheren en zij zal dan ook de 

ouders doorgeven aan de verschillende werkgroepen. Marieke vraagt dit na. Ze zal niet 

aanwezig zijn bij vergaderingen. 



Jurgen is aanspreekpunt m.b.t. de tuinploeg. Hij geeft aan dat het mooi zou zijn als er 

jaarlijks 1 of 2 mensen er bij aansluiten. Ze willen m.n. na vakanties afspreken om het 

schoolplein aan te pakken, omdat er dan vaak veel vervuiling is. Met een paar man is het ook 

zo weer schoon op het plein.                   

Er is behoefte aan vaker legen van de vuilnisbakken buiten, maar het in onduidelijk wie er 

verantwoordelijk is hiervoor. Ook m.b.t. snoeien en snoeihout. Er is al eens een 

boomdeskundige bij geweest om te kijken naar een boom die overhing bij de buren. Snoeien 

moet wel juist gebeuren. Kinderen leggen dit nu takken tegen de schuttingen van de buren, 

die dit vervelend vinden. Aafke zoekt uit of dit bij school ligt of de gemeente. Daarnaast is er 

bij de tuinploeg behoefte aan een elektrische snoeischaar (mocht de verantwoordelijkheid 

toch bij de tuinploeg liggen), een bladblazer etc. Als school verantwoordelijk is voor het 

snoeien, moet er ook door Keender gekeken worden of het dan bij de tuinploeg ligt of 

verantwoording bij school en wordt het begroot. Eventueel kijken Loes en Aafke naar de 

gelden hiervoor.  Ook voor gebruik elektrische apparaten moet er gekeken worden naar 

verantwoording hiervan. Het grasveld is een grijs gebied en niet alles is helder, maar de 

Gemeente heeft aangegeven dat het volgens het kadaster bij Stichting Keender hoort.  

Schoolse zaken: 

Loes past het formulier aan m.b.t. eigenbijdrage. Afgelopen jaar is deze samen uitgegaan 

met de bijdrage voor TSO. Hier is echter weinig van opgehaald en Aafke heeft TSO nu 

begroot bij Stichting Keender. Deze bijdrage zal dus vervallen. Aafke draagt zorg dat de 

doorlopende machtigingen worden stop gezet.  

Schoolontbijt gaat dit jaar niet door. Er is voor gekozen om Streetwise te doen. Een 

verkeersprogramma. Zowel schoolontbijt als Streetwise zijn extra keuzes die een school kan 

maken om in te zetten en het team heeft voor Streetwise gekozen. 

Er is subsidie aangevraagd voor de achterstanden die het gevolg zijn van Corona. Deze zijn 

vooral nodig voor extra informatie boeken en laptops e.d.   

Er wordt per activiteit gekeken naar haalbaarheid en veiligheid om deze te laten doorgaan 

i.v.m. Corona.  

Sinterklaas gaat door, in aangepaste vorm maar moet wel gestart worden. Judith Asbreuk 

heeft de pakketten voor Sinterklaas al aangevraagd. Eigenaar van Blokker Haaksbergen heeft 

aangegeven wel wat te kunnen betekenen m.b.t. Sinterklaas. Zo houden we het ook binnen 

de Haaksbergse ondernemers. De werkgroep zal contact opnemen met Judith en Marian.  

Noot OR: Als activiteiten dit jaar niet of nauwelijks doorgaan i.v.m. Corona, moeten we als 

OR goed kijken waar we wel in kunnen investeren en zorgen dat het geld wel (zichtbaar) ten 

goede komt van de kinderen. Dit dan ook communiceren naar alle ouders.  

 



Rondvraag: 

Rachel: De digitale agenda is niet ingevuld. Dit is bekend en wordt aan gewerkt. 

Sluiting: 

Marieke sluit de vergadering om 20.45 uur. 

 

 

 
 
 
 
 

 


