
Notulen OR vergadering maandag 10 mei 2021 

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

Mensink, Judith Kroep, Saskia Wielens en Rachel Folmer (Notulist) 

Team:   Gerda Lubberink 

Afwezig:  Jurgen Eijsink, Maarten Leuverink en Wendy Mentink 

 

Marieke opent de vergadering om 20.06 uur. 

 

Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Notulen afgelopen keer: 

Deze zijn akkoord en definitief. 

 

Vanuit de actielijst: 

Parro, er kan geen extra groep aangemaakt worden via Parro. Als we als OR wat door willen 

geven of communiceren met de ouders, dan kan dit via betreffende leerkracht of Aafke. 

Kascontrole zou vanavond plaatsvinden, maar kan door omstandigheden niet doorgaan. 

Zodra het kan wordt er een nieuwe datum gepland. 

Kaarten zijn verstuurd en Joyce bedankt de OR voor de kaart. 

Er heeft een nieuwe oproep in de Nieuwsbrief gestaan dat de OR nieuwe leden zoekt. To op 

heden is hier verder nog geen reactie opgekomen. Gerda vraagt Aafke deze oproep 

nogmaals te plaatsen. 

Saskia is aangesloten bij de vergadering, welkom Saskia. 

Sandra heeft contact gehad met de gemeente en een reactie terug gekregen. De 

oversteekplaats zal niet verplaatst worden. De gemeente acht de Nachtegaalstraat als een 

veilige straat om met de kinderen doorheen te lopen en daar over te steken. En anders 2 x 

40 meter om te lopen naar het zebrapad aan de Nachtegaalstraat. Het verplaatsen of extra 

aanleggen van een zebrapad geeft veel extra (juridisch) werk en heeft weinig draagvlak. 



Daarnaast krijgt men vanuit verkeersveiligheid  slecht voorrang op deze weg en geeft een 

zebrapad hierdoor schijnveiligheid. 

Sandra heeft teruggekoppeld dat het schoolpleinpakket bij de Holthuizen ligt. 

 

Vanuit de Ouderraad: 

Ingekomen post:  

Er is geen binnengekomen post. 

Lief en Leed: 

Er zijn geen bijzonderheden met betrekking tot lief en leed. 

Evaluatie Koningsdag: 

De werkgroep heeft nog geen evaluatie gedaan, maar er waren leuke reacties van de 

kinderen. Er was een springkussen geregeld vanuit de OR en tevens drinken en lekkers. Het 

was een geslaagde dag. Vraag is of er veel kinderen toch eigen eten en drinken mee hadden? 

Er was vergeten te communiceren dat kinderen die dag geen fruit en drinken mee hoefden 

naar school. 

Schoolfoto’s: 

Wat betreft schoolfoto’s mogen er ook portretfoto’s genomen worden met broertjes en 

zusjes die op school zitten. Sandra overlegd een datum met Aafke en de fotograaf. 

Vandaaruit ook kijken op welke manier we hier vorm aan kunnen geven. Ook zal er overlegd 

worden met Aafke of gebruik van de gymzaal een mogelijkheid is. 

Avond4daagse: 

Marieke heeft vanuit DIO hierover nog niets gehoord en gaat hier achteraan. Maar zal in de 

vorm zijn van een home-edition. Hier zullen ouders over geïnformeerd worden. 

Afscheid groep 8: 

Het is helaas nog niet helemaal duidelijk hoe dit precies vorm krijgt en of kamp e.d. 

doorgaat. Niek wil komende week uitsluitsel geven.  Binnen de kaders van wat mag vanuit 

overheid en qua veiligheid kan m.b.t. Corona, wil school er zoveel mogelijk op gangbare 

wijze vorm aan geven. Groep 8 is al druk met oefenen voor de eindmusical. 

Inrichting van het schoolplein: 

Er is een werkgroep, waar Jurgen ook in zit. Jurgen zelf is er nu niet, maar zover bekend 

heeft de werkgroep opdracht gekregen fondsen te werven, omdat het budget niet voldoet. 



Het is echter nog niet duidelijk wat de kosten van het nieuwe schoolplein zullen zijn en wat 

precies de bedoeling is. Aafke heeft al wel offertes aangevraagd en er hangt een voorstel bij 

Aafke. De bedoeling  is om zo groots mogelijk op te zetten, maar waarschijnlijk zal er wel 

geschrapt moeten worden. Keuze is/was met name tussen mooi en warm houten 

speeltoestellen of hufterproof metalen toestellen. Het is nl voor de kinderen op de school, 

maar ook buitenschooltijd wordt er flink gebruik van gemaakt door de buurt. Hout is dan 

weer meer onderhoudsgevoelig. Zodra helder is wat de kosten zijn, willen we dit graag 

weten vanuit de OR, zodat we kunnen kijken wat de ouderraad financieel bijdraagt.        

Als ouder kunnen we niet zomaar even de school binnen wandelen en kijken wat de plannen 

zijn. Gerda vraagt Aafke om foto’s te maken van de plannen die er hangen en deze te delen 

met de OR.                      

De insteek is nog altijd om te proberen het schoolplein klaar te hebben voor het nieuwe 

schooljaar, maar wordt wel krap. Arno en Niek buigen zich er samen met de commissie 

hierover. Dat wat er voor nodig is om het schoolplein zo te bekostigen is er niet, dus fondsen 

werven is hard nodig om zoveel mogelijk te kunnen realiseren. 

 

Schoolse zaken: 

Alles is verder al besproken in bovenstaande onderwerpen. 

 

Rondvraag: 

Sandra: Worden de vrije dagen die gepland staan voor de onderbouw ook ingetrokken? Deze 

zijn i.v.m. het kamp van groep 8. Wanneer groep 8 op kamp gaat, nemen de leraren van de 

onderbouw groep 6/7 waar, omdat Arno en Niek dan mee gaan op kamp. Gerda vraagt bij 

Aafke na wat de bedoeling is hiermee en dat zal terug gekoppeld worden. 

Loes: Er is altijd nog een klein groepje dat de ouderbijdrage niet heeft betaald. Deels zijn dat 

ouders van de afgelopen jaren, maar het zijn er meer dan afgelopen jaren. Afgelopen jaar 

zijn ouders verwezen naar de gemeente en stichting Leergeld, maar zij geven alleen bijdrage 

voor hele specifieke doeleinden. Zoals schoolreisje e.d. Men komt er dus niet zomaar voor in 

aanmerking. Het moeilijke is dat het ook geen verplichte bijdrage is. Volgende vergadering 

komt dit op de agenda en moeten we samen beslissen wat we er mee gaan doen. 

Saskia: Is benieuwd wat de OR precies inhoudt en wat er van haar verwacht wordt. Hier is 

uitleg over gegeven. 

Gerda: Vraagt wanneer de notulen er zijn. Rachel probeert ze aankomende week te maken 

en te verzenden. 



Volgende vergadering is 7 juni i.p.v. 14 juni. Het was later gepland i.v.m. de avond4daagse, 

maar deze zal in originele vorm geen doorgang hebben en daarom wordt er nu voor gekozen 

om de vergadering een week te vervroegen. Tussendoor zal er app contact zijn voor de 

lopende zaken als o.a. schoolfoto’s. 

Saskia zal worden toegevoegd aan de groep app van de OR. 

 

Sluiting: 

Marieke sluit de vergadering om 20.43 uur. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


