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Notulen ouderraadsvergadering 5 november 2020 
 
Aanwezig:  Marcel, Marieke (voorzitter), Christine, Jo-Ellen, Louanne, Monique, Kim, 

Melinda 
 
Afwezig:  Marlene, Karin 
 
Notulen: Marcel  
 
 
1. Welkom 

Vice voorzitter (Marieke) heet iedereen van harte welkom. Corinne heeft per direct de 

ouderraad verlaten. 

 

2. OR Post 

Mail ‘Sgoolfotografie’ (Roelofsen fotografie) door Marcel doorgemaild naar Marieke. 

 

3. OR groepsfoto, iets ludieks bedenken 

Wordt geregeld. Marcel neemt contact op met Kim om te kijken of het in haar 

trainingsruimte te plannen valt. 

 

4. Punten school 

- School is erg blij met conciërge Vincent.  

- Schoolfruit begint weer vanaf volgende week (vanaf 9 november 2020), schoolfruit 

dagen woensdag, donderdag en vrijdag. 

- Vloer op school is in juni 2019 overstroomt, in de kerstvakantie wordt de huidige 

vloer vervangen. Wordt verzorgd door Mattijssen in Bemmel. 

- Er is subsidie aangevraagd voor ‘onderwijsachterstanden’. Uit de afgenomen 

toetsen laten er groepen minder groei zien in o.a. rekenen, spelling, lezen. Plannen 

zijn geschreven en de subsidie is toegekend. De extra worden lessen buiten en 

tijdens schooltijden op school aangeboden. Ouders zijn op de hoogte gebracht en 

met het traject is deze week gestart. Spelling en lezen wordt via Praatjuf, in kleine 

groepjes per klas verzorgd. 



- Corona-update: blij met flexibiliteit van het team bij vervanging van collega’s 

wanneer zij bij Corona klachten getest moeten worden. Hopelijk blijft dit zo en wordt 

de druk niet te hoog. 

 

5. OR verslag 2019/2020 

Het blijkt dat de jaarverslagen 2018/2019 en 2019/2020 nog niet op de website van 

school staan. Na de vergadering zal Marcel deze aan Christine aanleveren, waarna 

deze op de website geplaatst zullen worden (inmiddels gebeurd).  

 

6. Kisten school T-shirts in orde? 

T-shirts zijn compleet en weer per klas verdeeld. 

 
7. Vertrek Corinne plek opvullen, T-shirts 

Door het plotselinge vertrek van Corinne is er nog iemand nodig voor de controle van 

de school T-shirts aan het einde van dit school jaar. Daarnaast zal Marieke na dit 

schooljaar ook stoppen bij de ouderraad dus komt haar plek ook vrij. Kim en Louanne 

vangen deze lege plekken op. Er is ook nog even gesproken over de overige leden die 

na dit schooljaar in ieder geval vertrekken, omdat zij dan geen kinderen meer op 

school hebben. Naast Marieke zijn dat Monique en Melinda. Dus zijn er 3 plekken waar 

volgend jaar vervanging voor nodig is. 

 

8. Status Sinterklaas 

- Rollen muntgeld worden door Marcel geregeld (is nog een hele toer, bij de bank is het 

sinds 1 september niet meer mogelijk). 

- Er komt een stille intocht van Sinterklaas. Er komt volgende week een filmpje van 

waarin de Sint aan de kinderen aangeeft dat hij wel komt. De aangepaste vorm heeft 

alles te maken met de corona-maatregelen. Zo zijn er ook geen ouders welkom bij het 

binnenhalen van Sinterklaas op school, dit wordt in het filmpje ook nogmaals genoemd. 

- Verder is de voorbereiding is in volle gang.  

 

9. Status kerst 

Eten gaat niet, omdat alles verpakt moet zijn. Idee is om overdag een voorstelling te 

organiseren, ’s avonds zal een (kerst-)film worden gedraaid. Er zijn nog verdere 

ideeën, maar daarvoor is het budget niet toereikend. Jo-Ellen en Melinda komen met 

een opzet van wat er nodig zou zijn om er een mooi feest van te maken. Marcel en 

Christine kijken wat er vanuit de ouderraad en vanuit school financieel nog mogelijk is.  

 

10.  Rondvraag 

- Vraag school bekend is met Klasbord? Dit is bekend, maar daar is eerder niet voor 

gekozen. Christine gaat het opnieuw bespreken als gevolg van deze vraag.  

- Taken Corinne overnemen. De schoolfotograaf is inmiddels via Whatsapp geregeld 

Marieke neemt de taken voor de schoolfotograaf over. Op basis van kort overleg is 

gebleken dat Corinne nog in de carnavalscommissie zat en daarvoor is volgens 

Christine geen extra hulp nodig. 



Volgende vergadering:  maandag 11 januari 2021 

20.00 uur 

De Borgwal 

(indien locatie op school, versnaperingen door….. ) 

 

 Vergaderschema: Notulen Versnaperingen 

Dinsdag 
20.00 uur 16-03-2021 Marcel Jo-Ellen 

Woensdag 
20.00 uur 21-04-2021 Marcel Monique 

Donderdag 
20.00 uur 17-06-2021 Marcel Marlene 

Uitje OR 24-06-2021 
Spreken we t.z.t. 
af  


