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Notulen ouderraadvergadering 18 mei 2021 
 

 
Aanwezig:  Marlene, Christine, Jo-Ellen, Louanne, Karin, Marcel, Marieke, Monique 
 
Afwezig:  Melinda, Kim 
 
Notulen: Marcel 
 

 
1. Welkom 

Voorzitter heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Punten school 

Het loopt goed. Na een aantal besmettingen op school. Donderdag in de nieuwsbrief 

volgen versoepelingen in verband met de Corona-maatregelen. Scheelt hopelijk wat 

meer onrust bij de start en leidt tot minder verlies van lestijd. 

 

Subsidie voor onderwijs achterstanden door Corona: Hiervoor is Noortje aangesteld, 

voor spelling en rekenlessen. Alle kinderen zijn getest op lezen, goede resultaten 

opgeleverd. Weer nieuwe lessen groep 3 tot en met 6 door Noortje. Groep 7 en 8 door 

Daniëlle en Sam. 

Er wordt een nieuwe aanvraag gedaan voor nieuwe subsidie waardoor we hopen 

Noortje nog langer te kunnen laten blijven. 

 

Voor extra gelden die door de overheid is aangekondigd (NPO), is de school aan het 

oriënteren wat er mee gedaan kan en gaat worden. De subsidie per leerling bedraagt  

€ 700. Hopelijk na volgende studiedag klaar.  

 

Schoolplein zal anders worden ingericht. App vandaag uitgegaan voor het schoolplein, 

bonnen van Gemeente Lingewaard. Plan komt online bij de Gemeente. Er worden 

hiervoor verschillende middelen aangewend en aangevraagd om het schoolplein te 

restylen. Er zijn heel veel ideeën, hierover volgt nog meer communicatie. 

 

Formatie is rond, maar mag nog niet worden gecommuniceerd, omdat er op andere 

scholen nog onduidelijkheden zijn. Zodra het kan, komt De Borgwal met het nieuws. 

  



3. OR Post 

Geen relevante post ontvangen. 

 

4. Activiteiten die nog gaan komen; 

4.0 daagse Borgwal  

17 mei 2021 nieuwsbrief toegestuurd er zijn al een aantal reacties ontvangen. Eerste 

reactie zijn positief. Donderdag 20 mei 2021 komt er in de infobrief nog weer aandacht 

voor.  

 

Schoolfotograaf  

31 mei 2021 komt de schoolfotograaf. Dat loopt, dezelfde fotograaf als vorige jaar.  

 

Open Dag 

Gaat niet meer door. 

 

Schoolreis  

Wordt verplaatst naar de dinsdag van de feestweek, datum 13 juli 2021.  

 

Feestweek 

- Sportdag op maandag lijkt door te kunnen gaan. Mogelijk i.c.m. Sport BSO.  

- Schoolreisje dus dinsdag, de donderdag komt de voorstelling welke gepland stond 

voor de Kerstviering. 

- Als back up worden knutselspullen besteld zoals vorig jaar. 

 

5. Evaluatie Pasen 

Allemaal prima verlopen, voor iedere bubbel was een aparte krat geregeld. Eieren 

koken was even wat stroef geregeld. Met twee paashazen en binnen het budget. 

 

6. OR 2021-2022 

Marlene (voorzitter) stopt met werkzaamheden binnen de ouderraad.  

Ook Marieke (vice-voorzitter), Monique en Melinda stoppen vanaf het volgende 

schooljaar zoals in de laatste vergadering al is besproken. Karin volgt Marlene, op als 

voorzitter. 

 

Het loopt nog niet storm met aanmeldingen. Bij Karin is er een mogelijk 

geïnteresseerde ouder. Moeten nog actiever naar opzoek naar nieuwe leden.  

 

Nieuwe vice-voorzitter. Wie van de zittende leden is geïnteresseerd? Louanne gaat 

informeren of ze wel/niet mag in verband met haar werk en laat dit nog weten. 

 

Taken Marieke (luizen pluizen coördineren, Borgwal T-shirts controle) moeten worden 

overgenomen door andere leden. Graag even doorgeven aan Marieke, Marlene, Karin 

of Marcel. Komt in de volgende vergadering nog wel aan de orde.  

 

  



7. Doorgeven wensen activiteiten aan Karin 

Iedereen Karin mailen wat je wensen zijn voor volgend jaar, ten behoeve van de 

activiteitenplanning. 

 

8. Rondvraag 

Volgende vergadering wordt verzet naar 16 juni 2021 in plaats van donderdag 17 juni 

2021. 

 

Bonnetjes van de komende activiteiten zo snel mogelijk na de activiteit aan Marcel 

aanleveren. 

 

 

Volgende vergadering:  

Woensdag 16 juni 2021 

20.00 uur 

De Borgwal 

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

 

 

 Vergaderschema: Notulen Versnaperingen 

Woensdag 
20.00 uur 16-06-2021 Marcel Marlene 

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


