
 Daltonbasisschool 
Het Hoog 20 
6681 DE  BEMMEL 
(0481) 450 184 
borgwal@delinge.nl 
www.borgwal.nl 

 
 
 
Notulen ouderraadvergadering 21 oktober 2021 
 

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

 
1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen.  

 

2. OR Post 

Diverse inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel zijn gedaan, hiervan is post 

ontvangen en de Rabobank heeft post gestuurd voor bestuurders van de ouderraad de 

bestuurders die het betreffen hebben de post al eerder gekregen. 

 

3. Punten school 

✓ Alles loopt en draait. Gelukkig weinig last van corona. Invalpool is leeg. Wij mogen 

in onze handen knijpen met collega's die terug willen komen om extra te werken. 

De eerste periode zit er nu op. Wij hebben alles goed kunnen bemensen, super fijn! 

Dit is bij andere scholen binnen de stichting en binnen Bemmel heel anders. 

Diverse klassen hebben thuisonderwijs moeten volgen. 

✓ Vandaag afscheid genomen met de school van juf Rie. Een mooie, culturele dag 

met een voorstellen voor juf Rie als cadeau. Na de herfstvakantie staat juf Demi 

fulltime in groep 5, gaat Britta naar groep 4 op donderdag en vrijdag en zal Karen 

voor 3 dagen terugkomen in groep 6. De andere dagen blijft Britta daar. 

✓ Komende periode zal Britta op maandagen zoveel mogelijk meedraaien in groep 

1/2 om zo voor een goede overdracht te zorgen voor het vertrek van juf Ria 

(31/12).  

✓ Huisvesting: Zonneschermen zijn geplaatst. Binnenschilderwerk wordt in 

kerstvakantie gedaan. 

✓ Schoolplein: volop in overleg met diverse partijen. Vooralsnog ligt alles bij de 

gemeente i.v.m. het opstellen van het plein na schooltijd. Zodra er nieuws is, zullen 

wij dit delen met leerlingen en ouders. 

✓ Veel positieve geluiden horen wij terug van ouders over Parro. Wij zijn hier als 

school ook zeer tevreden over.  



Vitesse Intermezzo….                           ….komt met 1-0 voor (20:25 uur)…Karin helemaal happy! 

4. Status Sinterklaasviering 

✓ Kadootjes zijn binnen, de schoenkadootjes volgen nog. De 5 december kadootjes 

moeten ook nog binnen komen. Sinterklaas en pieten zijn geregeld. 

 

5. Status kerstviering 

✓ Eén bijeenkomst gehad, de eerste plannen zijn besproken. Vervolg van de avond is 

nog niet bekend. Draait volop, maar er moeten nog knopen doorgehakt worden. 

 
6. Verhoging schoolreisbijdragen en deelname groep 8 

✓ er is contact geweest met de mr over de verhoging van de bijdrage van de 

schoolreis. Dana was hiermee akkoord. 

✓ vervolgens is er een eerste stap gezet door de mr om te inventariseren of er 

voldoende draagvlak is voor deelname van groep 8 aan de schoolreis als jaarlijks 

evenement (naast kamp en andere groep 8 activiteiten). Hiervoor zal een 

(anonieme) enquête worden opgesteld door de mr. De resultaten zullen daarna 

worden besproken. 

 

7. School T-shirts in orde? 

✓ Louanne en Wieteke hebben op 29 september 2021 de T-shirts gecontroleerd… 

uitslag. 

 

8. Rondvraag 

✓ Wie wil er helpen met Sinterklaas kadootjes inpakken? Zal nog worden gepland op 

korte termijn met een aantal or-leden. 

✓ Een aantal or-leden zijn bij het afscheid van juf Rie geweest, was erg leuk geweest. 

 

 

Volgende vergadering (datum volgt):  

Woensdag 19 januari 2021 om 20:00 uur 

20.00 uur op De Borgwal (zonder tegen bericht) 

Versnaperingen door Jo-Ellen. 

 

Datum Notulen Versnaperingen 

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 

 
 


