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Notulen ouderraadvergadering 19 januari 2022, online 
 

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

 
1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen.  

 

2. Punten school 

✓ Open en live fysiek lessen zijn weer gestart (10-15% van de kinderen zitten thuis). 

Nog geen klassen in quarantaine, de vraag is wanneer dat gaat gebeuren. 

✓ Dean en Loran die draaien klassen bij afwezigheid. Teamleden draaien bijna 

fulltime. 

✓ Toetsen verplaatst zoals in de infobrief staat vermeld, weekje verschoven en de 

rapporten worden ook een week later uitgereikt. 

✓ Volop bezig met het ventilatiesysteem. Nu nog veel ramen en deuren open. Lucht 

kwaliteit wordt in een aantal klassen gemeten. Subsidie aangevraagd door De 

Linge, voor luchtkwaliteit verbetering. 

✓ Binnen schilderwerk, wordt binnenkort door Mattijssen gedaan. Zelfde kleurstelling 

als de buitenkant. 

✓ Fysieke adviesgesprekken voor groep 8. 

 

3. OR Post 

Geen post ontvangen. 

 

4. Communicatie 

Het een en ander bij de organisatie van de Sinterklaas- en kerstviering is besproken en 

berust op onduidelijkheid in communicatie tussen partijen.  

 
5. Evaluatie Sinterklaasviering 

✓ Het was een prachtig feest, goed verhaal en een leuke Sinterklaas en Pieten. 

✓ Er zijn lijsten gemaakt voor wat er moet worden besteld. Wordt op de drive op 

school en op de Dropbox van de ouderraad geplaats. 

 



6. Evaluatie Kerstviering 

✓ Ook dit was een prachtig feest geweest. 

✓ Korte wijzigingen snel opgepakt wegens vervroegde kerstvakantie door Corona. 

 
7. Status Carnaval 

✓ Organisatie is gestart en loopt. Hopelijk gooit Corona geen roet (meer) in het feest. 

✓ Er zijn twee scenario’s bedacht, beperkt per groep of school breed. 

 

8. Open dag 

✓ Open dagen zijn (nog) niet gepland. 

✓ Zodra er wat mogelijk/nodig is wordt dit teruggekoppeld. 

✓ Uitgangspunt geen open dag dit jaar. 

 

9. Schoolfotograaf 

✓ Voorgesteld wordt de fotograaf van de afgelopen twee jaren te boeken. 

✓ Hier wordt door iedereen mee ingestemd. 

 

10. Rondvraag 

✓ Dinsdag feestweek, wordt het schoolreisje. Dus de organisatie van de dinsdag in de 

feestweek is niet verder van belang. Dit wordt door de schoolreiscommissie 

geregeld. 

✓ Claudia kan als ondersteunend lid worden benaderd. 

✓ Brief voor schoolreisbijdrage groep 8 is op 20 januari 2022 verstuurd 

 

 

Volgende vergadering (datum volgt):  

Woensdag 15 maart 2022 om 20:00 uur 

 

20.00 uur op De Borgwal (zonder tegen bericht) 

Versnaperingen door Jo-Ellen. 

 

Datum Notulen Versnaperingen 

Dinsdag 15 maart 20.00 u Marcel Louanne 

Donderdag 21 april 20.00 u Marcel Kim 

Dinsdag 14 juni 20.00 u Marcel Henriette 

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

 
 


