
Notulen OR vergadering maandag 12 april 2021 

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

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

Rachel Folmer (Notulist) 

Team:   Chantal Eijsink 

Afwezig:   

 

Marieke opent de vergadering om 20.03 uur. 

 

Mededelingen: 

Er zijn geen mededelingen. 

 

Notulen afgelopen keer: 

Deze zijn goed gekeurd en hierbij definitief. 

 

Vanuit de actielijst: 

Stempelkaart bij het brengen van oud papier is weer toegestaan, wel dient de afstand van 

anderhalve meter bij het aftekenen gehouden te worden. 

Het bedanken van de ouders van afgelopen jaar, heeft niet in de nieuwsbrief gestaan. Echter 

volgend schooljaar gaat er weer een enquête uit om ouders te vragen om te helpen en 

zullen we alert blijven dat we hulpouders via nieuwsbrief bedanken voor ingezette hulp. 

Rachel zal Loes appen om een afspraak te maken voor de kascontrole. 

Parro kan niet zomaar door de OR gebruikt worden omdat deze specifiek zijn gekoppeld aan 

een groep. Chantal zal Niek vragen of er een 9e groep aangemaakt kan worden, zodat de OR 

ook berichten via Parro zou kunnen versturen. Chantal koppelt dit terug naar de OR. Als dit 

mogelijk blijkt zal zijn, zal er eerst met Aafke overlegd worden of dit mag en waarover we via 

Parro kunnen en mogen communiceren. Omdat ouders bij de what’sapp groepen soms 

moeite hadden met het feit dat er ook berichten via de what’sapp van de OR kwamen.  

Er is een oproep geweest voor nieuwe OR-leden, maar hierop is geen reactie 

binnengekomen. Bij een volgende oproep is het wellicht prettig als de OR een herkenbare en 



duidelijke kop krijgt in de nieuwsbrief, maar er ook ons mailadres erbij wordt vermeld; 

ouderraadpausjoannes@gmail.com . 

Saskia Wielens heeft via Wendy aangegeven wel interesse te hebben om de OR te 

versterken. Zij zal worden uitgenodigd voor de volgende vergadering. 

 

Vanuit de Ouderraad: 

Ingekomen post:  

Er is geen ingekomen post. 

Lief en Leed: 

Schoonmoeder van Janke is overleden. 

Joyce is weer langzaam aan het integreren. Ze is nu 2 dagen per week op school.  

Loes regelt voor beiden een kaart namens de OR. 

Evaluatie Pasen: 

Vlak voor het weekend kwam er een mail van Aafke met vraag voor inkopen. Er is een 

bedrag opgegeven en Rudie heeft de boodschappen gehaald. Bon moet nog gedeclareerd 

worden, is ws bij Aafke ingeleverd. De dag is goed verlopen, de kinderen hebben het leuk 

gehad. 2 kinderen van groep 8 zijn de paashaas geweest. 

Voorbereiding Koningsdag: 

Dit zal sober zijn dit jaar. Alles gaat in zones. De stagiaires kunnen in elk groepje mee. Groep 

1 t/4 hebben tot en met de pauze de buiten activiteiten en groep 5 t/m 8 na de pauze. Zij 

zullen ook helpen opruimen. Er wordt wel geopend met een dansje. Iedereen gaat naar 

buiten met de eigen groep. De tijd binnen zal ingevuld worden met o.a. een quiz die een 

stagiair op power point heeft gezet en naar eigen inzicht. Er zal een stormbaan zijn en de OR 

regelt drinken en lekkers. 

Schoolfoto’s: 

Zoals deze afgelopen jaar geregeld waren, kan nu sowieso weer. Maar het zou fijn zijn als we 

weer portretfoto’s kunnen maken. De hoogste groepen hebben nu al 3 jaar geen portretfoto 

meer gehad. Er moet een nieuwe datum gepland worden. Chantal overlegd met Aafke wat 

er mogelijk is hierin. Met broertjes en zusjes buiten school zal niet mogen w.s. maar wellicht 

kunnen we wel de broertjes en zusjes die op school zitten samen fotograferen. Chantal 

vraagt Aafke na of dit mag en koppelt dit terug naar de OR. Als het buiten kan mag het ws 

wel. We hebben ook een tent waar evt. gebruik van gemaakt kan worden. Sandra heeft de 
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gegevens van de fotograaf waar we afgelopen jaar mee hebben samen gewerkt voor de 

foto’s van groep 8. Verder hebben Wendy en Ellen toen foto’s gemaakt. De fotograaf willen 

we graag nog de kans bieden om de portretfoto’s te maken.  

Avond 4 daagse: 

Die zal dit jaar wederom in een home-edition zijn. Als het zo ver is, zullen we de ouders 

hierop attenderen via de nieuwbrief. Marieke zal hier zorg voor dragen. 

Afscheid groep 8: 

Waarschijnlijk is er wel een kamp. De musical gaat ook door, alleen moet er gekeken worden 

hoe dit vorm te geven.  

Tuin: 

De werkgroep om het schoolplein opnieuw vorm te geven komt a.s. donderdag weer bij 

elkaar. Er zijn offertes op gevraagd. W.s. zal men fondsen moeten werven, omdat er een 

tekort is. De vraag is of de OR er ook geld aan zou willen doneren. Dit zou de OR enkele jaren 

terug al doen, maar er is gewacht tot het gehele plein aangepakt zou worden. De OR zal 

zeker ook een steentje bijdragen. Als er inzicht is op de totaalkosten, dan kijken we wat we 

meegeven. Het wordt wel allemaal kort dag om alles binnen 3 tot 4 maand geregeld te 

krijgen. De animo voor de werkgroep was groot. De werkgroep bestaat uit 7 personen. Ook 

de leerlingen zullen betrokken worden. 

 

Schoolse zaken: 

Er is werd gevraagd naar het schoolpleinpakket. Deze hebben wij niet op school. Als het 

goed is ligt deze bij de Holthuizen. Dit werd gevraagd door de coördinator en Sandra zal dit 

terugkoppelen. 

Chantal geeft aan dat het zebrapad op de Wiedenbroeksingel verkeerd ligt om veilig naar de 

Bonifatius te lopen. Sandra stuurt een aanvraag naar de gemeente om deze te verplaatsen. 

Hij ligt nu bij de Nachtegaalstraat, maar zou eigenlijk bij de Fazantstraat moeten liggen. 

Rondvraag: 

Loes: Van 15 kinderen is nog geen ouderbijdrage binnen. Zij krijgen een herinnering. Tot 

wanneer moeten ouders bijdrage betalen voor een kind dat instroomt in groep 1. Besloten is 

dat tot 1 januari bij een kind dat instroomt de ouder bijdrage wordt gevraagd. Voor kinderen 

die na 1 januari instromen, geldt dat de ouderbijdrage vanaf het nieuwe schooljaar zal 

worden gevraagd. 



Rachel: er doet 1 leerling de Heilige Communie. Hiervoor is de ketting besteld bij Mucci en 

wordt van de week opgehaald. 

Rachel: bedankt voor de kaart en bloemen. 

Marieke: 10 mei zal de volgende vergadering plaatsvinden, Loes zorgt voor de digitale 

uitnodiging hiervoor. 

Sluiting: 

Marieke sluit de vergadering om 20.56 uur. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


