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Notulen ouderraadvergadering 16 juni 2021 
 

 
Aanwezig:  Marlene, Christine, Jo-Ellen, Louanne, Karin (vz), Marieke, Monique (online), 

Melinda 
 
Afwezig:  Kim 
 
Notulen: Marcel 
 

 
1. Welkom 

De nieuwe voorzitter (Karin) heet iedereen van harte welkom.  

 

2. Punten school 

Volgende week woensdag gaat de nieuwe formatie eruit. Formatie wordt dan tot en 

met oktober 2021. Wat er dan verandert volgt later volgend schooljaar. Formatie hangt 

samen met Nationaal Programma Onderwijs. A.s. maandag wordt het programma 

afgerond en daarna afgestemd met de MR. Op een later moment komt school hierop 

terug. 

 

Lingewaard doet, plan is klaar en geld is ontvangen. Is al wat van gekocht, er is 

namelijk een klimmuur op het schoolplein gerealiseerd.  

 

3. OR Post 

Geen relevante post ontvangen. 

 

4. Evaluatie 4.0-daagse Borgwal 

Ongeveer 80 kinderen hebben zich opgegeven. Leuke positieve reacties ontvangen. 

Kadootjes werden goed ontvangen. Kortom geslaagde activiteit. 

 

5. Evaluatie Schoolfotograaf 

Liep weer gesmeerd. Net als vorig jaar. Als het goed is komen volgende week 

(dinsdag) de inlogkaarten.  

 

6. Nieuwe leden ouderraad 

Er zijn vier nieuwe leden volgend jaar. Henriëtte, Wieteke, Charmaine, Monique. 

 



7. Luizen pluizen 

Er wordt nog geïnventariseerd bij de huidige luizenpluisouders wie er blijft en wie 

vertrekt. Daarna wordt gekeken of er nog in het nieuwe schooljaar ‘nieuwe’ ouders 

geworven kunnen worden. 

 

8. Status schoolreis 

Schoolreisje is rond. Week voor de feestweek volgt er meer informatie. 

 

9. Status feestweek 

Maandag - sportdag, wordt op Sportpark Bemmel met meester Sam gehouden, meer 

informatie volgt. 

Dinsdag - schoolreisje, hierover volgt later meer informatie via de infobrief. 

Woensdag - gekke harendag/onesiedag. 

Donderdag - Voorstelling en eiergooien. 

Vrijdag – jaarsluiting in de klassen en groep 8 in de Theaterkerk. 

 

10. Status OR-Uitje 

Wordt vervolgd, met het oog op nieuwe verruimingen maatregelen. 

 

11. Rondvraag 

Niemand heeft iets voor de rondvraag. Er wordt afscheid genomen van Marieke, 

Marlene, Melinda en online van Monique. Iedereen heeft een bedankje gehad en die 

van Monique wordt langsgebracht.   

 

 

Volgende vergadering (datum volgt):  

.. september 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 9-7-2021 Meer info volgt  


