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Notulen (online) ouderraadsvergadering 4 juni 2020 
 
Aanwezig:  Marieke, Monique, Corinne, Karin, Jo-Ellen, Marcel, Melinda, Barbara, 

Christine, Marlene 
 
Afwezig:   Jo-Ellen 
 
Notulen:  Marcel  
 
 

1. Welkom  

De voorzitter heet iedereen wederom van harte welkom. 
 

2. Punten school 

- School gaat weer open vanaf 8 juni 2020. Grootste verschil met de voorgaande 
weken is dat de kinderen tussen de middag weer naar huis mogen. Overige 
regels zijn conform voorgaande weken en ouders zijn er over ingelicht. Zie 
berichtgeving vanuit De Borgwal en De Ling. 

- Formatie voor De Borgwal is rond, team is blij en positief. Definitieve 
berichtgeving volgt later als voor alle scholen van De Linge de formaties bekend 
zijn. 

- Groep 8: Kamp is geannuleerd en een week verschoven en wacht op akkoord 
(de dagen na de vergadering is bericht dat het kamp door kan gaan). Musical 
groep 8 gaat door in aangepaste vorm, voorbereidingen zijn in volle gang. Meer 
communicatie volgt. 

- Feestweek: De feestweek zal (zoals zoveel dit jaar) met de nodige aanpassing 
gevierd gaan worden. Groepen mogen ivm het protocol niet worden gemixt. De 
sportdag en de vossenjacht zullen daarom niet doorgaan. Het team heeft al 
nagedacht over andere activiteite. Leerkrachten nemen contact op met de 
feestweek commissies. De jaarafsluiting gaat ook in een andere vorm 
plaatsvinden. Over de feestweek en de jaarafsluiting volgt nog meer informatie 
via de infobrief. 

 
3. OR Post 

- Geen post.  
- Één persoon heeft zich gemeld met interesse voor de ouderraad (na deze 

vergadering is er contact geweest en is inmiddels bekend geworden dat deze 
persoon vanaf volgend jaar de ouderraad komt versterken). 



 
4. Activiteiten die nog komen gaan bespreken; 

- Schoolfotograaf - Wie wil er nog helpen 29 juni 2020?  
Marieke helpt mee. Barbara kan eventueel na 15:00 uur. Afspraken met 
fotograaf worden verder gemaakt en met Christine afgestemd. 

- Feestweek:  

School heeft al nagedacht, zoals hiervoor genoemd, er zal op korte termijn 
contact met de commissie-leden worden opgenomen. Het algehele gevoel is dat 
dat goed moet komen. Budget is besproken er is wel wat ruimte in, graag vooraf 
met Marcel overleggen.   
 

5. Volgende vergadering 

Volgende vergadering stond volgende week op de agenda, maar is verschoven 
naar dinsdag 23 juni 2020 
 

6. Rondvraag 

-  Geen punten voor de rondvraag. 

Volgende vergadering:  dinsdag  23 juni 2020 

     20:30 uur 

     Online Hangouts  

     Link volgt weer  

 

Verdere vergaderingen staan er vooralsnog niet gepland. 


