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Notulen ouderraadsvergadering 23 april 2020  
 
Aanwezig:  Marieke, Corinne, Karin, Jo-Ellen, Marcel, Melinda, Barbara, Christine, 

Marlene, Monique, Barbara 
 
Afwezig:     n.v.t. 
 
Notulen:    Marcel  
 

 
1. Welkom 

Voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Punten school 

 Na dinsdag 21 april 2020 is men met directie van de Stichting De Linge en de 

medezeggenschapsraad gaan zitten zijn de mogelijkheden besproken en is 1 optie 

uitgewerkt. Gekozen voor zo min mogelijk volwassenen en hele groepen. Een en 

ander is, inmiddels op 24 april 2020, naar buiten gebracht via een infobrief. Er zal 

vaker en langer worden schoongemaakt en alle hygiene voorschriften worden 

vanuit Stichting De Linge verstrekt. Ouderraad staat ook achter deze oplossing. 

 Het loopt goed, noodopvang loopt af en toe uit de hand. In de meivakantie zal er 

geen noodopvang zijn. 

 

3. OR Post 

Geen post sinds de laatste vergadering.  

 

4. Activiteiten die nog komen gaan bespreken 

 Schoolfotograaf:  

Contact met fotograaf geweest. Veel mogelijkheden, gaan kijken naar de datum. 

Commissie kijkt naar de mogelijkheden in de nieuwe schoolindeling, begin juni 

2020. Inmiddels (na de vergadering) is een voorlopige datum vastgezet. Hiervoor 

volgt t.z.t. nog verdere informatie.  

 Open dag (komt deze nog?):  

Nog steeds onbekend, naar alle waarschijnlijk gaat deze niet meer door. 



 Schoolreis:  

Het protocol zegt tot en met 20 mei dat vieringen en schoolreisjes niet door mogen 

gaan. Het geplande schoolreisje blijft vooralsnog staan, er wordt gewachten op 

nieuwe besluiten welke door de overheid op 13 mei 2020 zullen worden 

gepresenteerd voor de periode na 20 mei 2020. Alles is gereserveerd, bij groen 

licht kan het schoolreisje gewoon plaatsvinden. 

 Feestweek:  

Nog niets bekend over zie ook opmerking over protocol bij schoolreisje (hierboven). 

 

5. Evaluatie Pasen 

Mailtje van een leerling in groep 8 gekregen als bedankje erg leuk!. Kids waren 

enthousiast. Geslaagde actie, goed ontvangen! 

 
6. Uitje OR wie wil het organiseren/datum 17 juni 2020 

Vooruitschuiven tot na 13 mei 2020. 

 
7. Taken verdelen Barbara 

 Secretaris: 

Jo-Ellen 

 Lief en leed pot: 

Jo-Ellen 

 

8. Rondvraag 

 Marlene, vraagt zich af hoe en wat met de bedragen voor de lief en leed pot. Gaan 

Marlene en Marcel naar kijken. 

 Christine, was oppakken. Schema aanhouden, Marcel voegt het schema voor de 

laatste maanden toe. 

 Marlene, 14 mei 2020 weer een online vergadering 20:30 uur, nav de nieuwe 

plannen van het kabinet. Christine zorgt voor de link.  

 

 

 
 
 
 
 
 
  



 
Volgende vergadering:   donderdag 14 mei 2020 

20.20 uur 
Online via Hangouts  
 
 
 

Dag/Tijd Datum Notulen Versnaperingen 

Donderdag 
 

?? uur 

17-06-2019 
 

UITJE OR 

SAVE THE DATE 
 

REST VOLGT!!! 

LET OP, gewijzigde 
datum !!! 

Donderdag 
 

20:00 uur 

19-06-2019 Barbara/Monique 
 

Chris 

 


