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Notulen ouderraadvergadering 21 april 2022, op school 
 

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

 
1. Welkom 

De voorzitter heet iedereen welkom.  

 

2. Punten school 

✓ Interne verhuizing is zo goed als af in grote delen van school. Groep 1 tot en met 3 

zijn opnieuw ingedeeld.  

✓ 17 maart 2022 inspectie op bezoek gehad. Direct ’s middags een terugkoppeling 

gehad. Terugkoppeling moet nog volgen, maar de school kon wel door voor 

Excellent School. De inspectie daarvoor is ook geweest en de uitslag volgt 27 juni 

2022. 

✓ Situatie Gerda is onveranderd, wissels blijven zoveel mogelijk in de bovenbouw. De 

verwachting is dat Gerda dit schooljaar geen les meer geeft. 

✓ Er is een luizenpluis-team opgesteld, alleen groep 3 heeft nog niemand. 

✓ 11 mei viert Stijn de kinderbruiloft op De Borgwal. 

 

3. OR Post 

 Geen post. 

 

4. Activiteiten die nog komen 

✓ Schoolfotograaf 

Is allemaal geregeld en komt 31 mei a.s. Meer informatie volgt via infobrief. 

 

✓ A4D (Kim, Marlene, Ellen B, Christine) 

Moet nog opgestart. Marcel neemt contact met De Bol. Is volgens internet 31 mei 

tot en met 3 juni 2022. Na de vergadering is er contact geweest met De Bol, waarna 

een informatiebrief per Parro is verstuurd. De aanmelddagen zijn 11, 12 en 13 mei 

2022.  

 

 



✓ Schoolreis 

Schoolreisje is geregeld. Meer info volgt. Drie bestemmingen verdeeld over de 

groepen 1-3, groepen 4-5 en groepen 6-8. 

✓ Feestweek 

- Maandag:  cultuurdag met de open academie 

- Dinsdag:   schoolreisje 

- Woensdag: sportdag 

- Donderdag: eiergooien 

- Vrijdag: 

Meer informatie volgt later nog.  

5. Evaluatie Paasviering 

Paasviering is goed verlopen, goede sfeer en goed geregeld. Positieve reacties. 

 

6. OR 2022-2023 

Nog geen afmeldingen, vooralsnog er zijn nog leden die nog nadenken of het wel 

haalbaar is om nog lid te blijven. 

 

7. Doorgeven voorkeuren 

Doorgeven van de voorkeuren voor de activiteiten voor volgend schooljaar kan per e-

mail.  

 

8. Uitje OR, datum verzetten 

Moet een nieuwe datum komen i.p.v. 17 juni 2022. De nieuwe datum wordt vrijdag 1 

juli 2022. 

 

9. Rondvraag 

✓  Niemand heeft verder iets toe te voegen. 

  

 

Volgende vergadering (datum volgt):  

Dinsdag 14 juni 2022 om 20:00 uur 

 

20.00 uur op De Borgwal (zonder tegen bericht) 

Versnaperingen door Henriette. 

 

Datum Notulen Versnaperingen 

Dinsdag 14 juni 20.00 u Marcel Henriette 

Vrijdag  1 juli 2022 OR uitje organisatie Karin en Jo-Ellen 

 
 


