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Notulen ouderraadsvergadering 17 september 2020
Aanwezig:

Marcel, Marieke (voorzitter), Christine, Corinne, Jo-Ellen, Karin, Louanne,
Monique

Afwezig:

Marlene, Kim, Melinda

Notulen:

Marcel

1. Welkom
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Evaluatie eerste avond, activiteiten indeling
Alle eerste afspraken zijn uitgezet en planning is hierop aangepast. Groepen zijn
gevormd en de voorbereidingen moeten gaan lopen.
3. OR Post
Geen
4. Punten school
• Goede start gehad, geen bijzonderheden daarover te melden.
• Nieuwe conciërge is een aanwinst voor de school. In principe alle dagen aanwezig.
• Corona drukt nog steeds een stempel op de dagelijkse gang van zaken. Ouders
staan nog geregeld in de school, maar zonder afspraak worden zij de deur
gewezen. Aantal leerkrachten hebben zich bij klachten laten testen. Tot nu toe geen
positieve uitslagen, dus vooralsnog geen uitvallers door Corona.
• Er komen wel steeds vaker kinderen met verkoudheidsklachten binnen. Die worden
naar huis gestuurd. Er volgt 18 september 2020 een mail met info over
werkpakketten voor kinderen die niet naar school mogen.
• Volgende week regelluwe dag, thuiswerkdag, werk mee of zelfstandig of online te
doen. Op 23 september 2020 wordt met de directeur De Linge deze werkwijze
geëvalueerd. ’s Middags worden de eerste lessen aan de universiteit vormgegeven.

5. Evaluatie Feestweek 2019/2020
- Maandag:
spelen rondom school is door de leerkrachten verzorgd. Eten en
drinken is door de commissie verzorgd.
- Dinsdag:
knutseldag, commissie heeft alleen de spullen aangeleverd. De
leerkrachten hebben die per groep aangeboden gekregen. Kinderen waren
enthousiast volgens de leerkrachten. Eiergooien is wel door gegaan.
- Woensdag: gekke haren en onesie dag, moeten we er ook inhouden.
- Donderdag: door de regen kon een deel van de activiteit niet door gaan, eten en
drinken is ook hier geleverd. En de leerkrachten hebben de dag verder aangekleed.
- Vrijdag:
groep 8 naar de Theaterkerk voor het afscheid. Mooier had onder
deze omstandigheden niet gekund, voor de leerlingen van de ander groepen was
het helaas het gevoel wat minder door het ontbreken van de viering en het
afscheid.
Ondanks alles was het een geslaagde afsluiting van het schooljaar.
6. Kascontrole 2019/2020
Geweest alles akkoord bevonden.
7. Budget 2020/2021
Besproken en aan de hand van het (concept) jaarverslag. Ouderbijdrage gaat dit jaar
omhoog naar € 18 en volgend schooljaar de schoolreis bijdrage en deze blijft dit jaar
gelijk aan vorig jaar € 22,50 (voor degene die nog niet in 2019/2020 hebben betaald).
Brief volgt zo spoedig mogelijk.
8. OR verslag 2019/2020
Besproken...laatste hand wordt er nog aan gelegd.
9. Kisten school T-shirts in orde?
Nog niet geteld en bekeken, volgt nog. Afspraak wordt gemaakt met Christine.
10. Rondvraag
- Bidons:
aantallen worden doorgestuurd.
- Schoolfotograaf:
wisselende reacties, de fotograaf heeft teruggegeven dat hij
gigantische extra bestelling heeft ontvangen.
- Luizenpluizen:
al een tijdje niet geweest. Bij minder ouders per klas zou dat in
principe moeten kunnen. Valt in principe wel te plannen. Christine gaat akkoord met
een organisatie waarbij afstand tot elkaar en de leerkracht(en) wordt gewaarborgd.
Volgend jaar nog nieuwe luizenpluizer(s) vanuit de ouderraad nodig.
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