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Notulen ouderraadsvergadering 7 april 2020
Aanwezig:

Marieke, Corine, Karin, Jo-Ellen, Marcel, Melinda (later),
Barbara,Christine, Marlene

Afwezig:

Monique

Notulen:

Marcel

Locatie:

ONLINE (ivm Coronacrisis), via Hangouts

1. Welkom
Voorzitter heet iedereen van harte welkom, bij deze online vergadering.
2. Punten school
 Eric is weer langzaam aan begonnen bij Borgwal, inmiddels bijna 2 dagen. Robin is
vertrokken en vervangen door Daniëlle. Het team bekijkt hoe verder, om werkdruk
gelden in te vullen.
 Sinds de Coronacrisis is er volop contact met leerlingen, vooral online via
videobellen, maar ook daar waar het echt niet anders kan met aangepast contact.
Team is tevreden en ontvangen ook veelal positieve feedback van de ouders.
 Noodopvang is open. Ouders moeten kinderen opnieuw aanmelden (zoals ook in
de nieuwsbrief vermeld).
 Genoeg ondersteuning vanuit kantoor, daar is het team erg blij mee.
3. OR Post
Post niet zoveel. Vorige week woensdag mail van Gerda over alternatief voor de
sponsorloop voor het goede doel. Voorstel dinsdag feestweek sponsorloop houden (zie
verderop).
4. Activiteiten die nog komen gaan bespreken
- Pasen:
Pasen is geregeld, wordt deze week een presentje uitgedeeld.

-

-

-

-

-

Schoolfotograaf:
De schoolfotograaf is niet door gegaan, nieuwe maatregelen (21 april 2020)
afwachten. Als het kan zal de schoolfotograaf dit schooljaar nog worden in gepland.
De commissie gaat onderzoeken of het mogelijk is de dinsdag voor de feestweek
alvast vast zetten.
Open dag (komt deze nog?):
Geen idee of deze nog komt, ook hier wachten we de nieuwe maatregelen van 21
april a.s. af.
A4D – afgelast door de Bol
Wellicht dat de Bol ook in het najaar nog probeert dit in te halen, maar daarover is
nog niets duidelijk.
Schoolreis:
26 mei 2020, gaat in principe door totdat er meer duidelijk is. Commissie komt na
21 april a.s. samen om te kijken hoe het verder gaat/moet.
Feestweek:
Uiteraard geldt hier ook nog dat we in afwachting zijn van de nieuwe maatregelen
op 21 april a.s.
Di: wordt sponsorloop Melinda en Monique, pakken dit verder op.
Overige dagen volgen nog na 21 april a.s.

5. Evaluatie Carnaval
Alles goed gegaan, maar te weinig spullen ondanks meer gekocht dan vorig jaar. Eten
en drinken was tekort, terwijl er over was. Programma was goed qua tijd. Alle punten
zijn door de commissie genoteerd en worden meegenomen naar de viering van
volgend schooljaar.
6. Uitje OR – 17 juni 2020
Deze is nog niet te plannen gezien de huidige maatregelen in verband met de
Coronacrisis. Ook hier wachten we de nieuwe maatregelen van 21 april a.s. af.
7. OR 2020-2021 Wie blijft/wie neemt afscheid?
 Barbara vertrekt, omdat er geen kinderen meer op school zitten.
 Marlene vertrekt, kost teveel tijd. Denkt nog wel na of alleen het voorzitterschap nog
binnen haar mogelijkheden past.
8. Rondvraag
 Er komt een nieuwe oproep in de infobrief voor nieuwe OR-leden, stand van zaken
na deze vergadering. Marlene levert de ‘vacature’ aan en Marcel zorgt voor een
korte samenvatting van deze vergadering voor in de infobrief.
Volgende vergadering ?
23 april 2020 nieuwe overleg 20:30 uur, tenzij niets te melden.

Oorspronkelijke planning (voorlopig blijft dit nog in stand).
Volgende vergadering: woensdag 8 mei 2019
20.00 uur
De Borgwal

Dag/Tijd
Woensdag

Datum
08-05-2019

Notulen
Marcel

Versnaperingen
Monique

20:00 uur
Donderdag

05-06-2019

SAVE THE DATE

LET OP, gewijzigde
datum !!!

?? uur
Donderdag

UITJE OR
19-06-2019

REST VOLGT!!!
Barbara/Monique
Voorbereiding en
voorzitten door
nieuwe voorzitter.

20:00 uur

Chris

