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Notulen ouderraadvergadering 15 september 2021 
 

 
Aanwezig:  Karin, Louanne, Kim, Henriëtte, Wieteke, Monique, Charmaine, Christine,   
 
Afwezig:  Jo-Ellen 
 
Notulen: Marcel 
 

 

1. Eerste bijeenkomst subgroepjes volgens schema    

 

2. Welkom 

De nieuwe voorzitter heet iedereen, en in het bijzonder de nieuwe leden Henriëtte, 

Wieteke, Charmaine en Monique, van harte welkom. Alle leden stellen zich kort even 

voor.  

 

3. Evaluatie van vanavond (activiteiten indeling) 

Geen bijzonderheden te melden. 

 

4. OR Post 

Catalogi inzake Sinterklaascadeautjes zijn door Christine afgegeven aan de 

Sinterklaascommissie. 

 

5. Punten school 

- Goed gestart, iedereen is aanwezig. Persconferentie van 14 september 2021 is nog 

erg vers, wat de gevolgen gaan zijn voor toegang tot school etc. 

- Nieuwe keuken is geplaats in de aula. Oude ruimte zal door de wisselklas worden 

gebruikt, zodra deze ruimte daarvoor geschikt gemaakt is.  

- Wisselklas is de klas voor kinderen de meer/andere behoeften in het onderwijs nodig 

hebben. Deze week weer gestart met de wisselklas. 

- Sam is er dit jaar elke dag (in totaal 30 uur) en zal ook creatieve lessen gaan geven.  

- School is bezig met het pimpen van het plein, middels ontvangen subsidies. Enige 

voorwaarden dat er een open plein voor de kinderen uit de buurt. Hieraan zitten nog 

wat haken en ogen aan, wat betreft regels en verantwoordelijkheden. Hier wordt dus 

nog aan gewerkt. 

  



6. Kascontrole (2020/2021) 

Kascontrole geweest (Ellen en Suzanne), toegelicht wat ik heb gedaan en dat de 

kas/administratie weer akkoord is bevonden. 

 

7. Budget 2021/2022 

Budget is besproken en is nagenoeg ongewijzigd ten opzichte van vorig schooljaar 

doorgezet. 

 
8. Jaarverslag ouderraad 2020/2021 

Besproken en de verhoging van ouderbijdrage voor schoolreisbijdrage moet mogelijk 

voorgelegd worden aan de MR.  

 

9. School T-shirts in orde? 

School T-shirts zijn nog niet compleet, de bak van groep 8 is nog niet compleet. 

Verwacht wordt dat dat nog komt, als groep 8 van vorig jaar de usb-stick met media 

van het schooljaar komt ophalen. 

Louanne en Wieteke nemen de controle van de school T-shirts op zich, dit is inmiddels 

op 29 september 2021 gebeurd.  

 

10. Rondvraag 

- Marcel: Volgende vergadering is niet op 14 oktober 2021 en wordt verzet 21 

oktober 2021 om 20:00 uur. 

- Marcel: Ouderraad zoekt een secretaris, omdat het een officiële bestuursfunctie is 

kom je ingeschreven te staan bij de KvK. Wieteke wilt dit wel doen. 

 

 

Volgende vergadering (datum volgt):  

21 oktober 2021 (LET OP! ANDERE DAN IN DE PLANNING STAAT!) 

20.00 uur op De Borgwal (zonder tegen bericht) 

Versnaperingen door Karin. 

 

Datum Notulen Versnaperingen 

Woensdag 19 jan 20.00u Marcel Jo-Ellen 

Dinsdag 15 maart 20.00u Marcel Louanne 

Donderdag 21 april 20.00u Marcel Kim 

Dinsdag 14 juni 20.00u Marcel Henriette 

Vrijdag (ongeveer) 24 juni OR uitje organisatie Karin en Jo-Ellen 

 
 


