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Notulen ouderraadsvergadering 16 maart 2021

Aanwezig:

Marlene, Christine, Jo-Ellen, Louanne, Karin, Melinda, Kim, Marcel, Marieke

Afwezig:

Monique

Notulen:

Marcel

1. Welkom
Voorzitter heet iedereen van harte welkom.
2. Punten school
- Iedereen moet weer wennen na de laatste lockdown. Het gaat best goed, ouders
nemen de coronamaatregelen serieus. Dagelijks ongeveer 20-30 leerlingen afwezig in
verband met klachten. Eén positieve leerling is bekend tot nu toe, waardoor 1 klas
online les krijgt, hetgeen voor het team en de andere leerlingen op school wel een
aparte gewaarwording. Hopelijk blijft het beperkt tot één klas.
Binnen de keuze mogelijkheden in het protocol heeft de school eigen keuzes gemaakt,
hierop wordt verschillend gereageerd. Iedereen heeft zijn/haar mening, dat moeten we
van elkaar respecteren.
- School heeft een extra subsidie gekregen voor extra handjes in de klas. Meer
informatie volgt in de volgende infobrief. Bijvoorbeeld pauze sport (ter voorlopige
vervanging van de gymlessen).
- Juf Karen gaat met verlof vanaf volgende week, Juf Britta vult het gehele verlof in.
- Meester Thijs gaat binnenkort nog met verlof, wordt ingevuld door meester Stijn.
- Formatie is zo goed als rond, maar mag nog niet naar buiten in verband met andere
scholen binnen De Linge.
- Er komt ook nog subsidie vanuit de overheid, hoeveel dit is en waar dit voor gebruikt
moet worden is allemaal nog niet duidelijk.

3. OR Post
Avondvierdaagse gaat dit jaar niet door.
4. Evaluatie carnaval
Louanne en Monique zaten in deze commissie. Moest in korte tijd geregeld worden en
de grootste organisatie hebben de leerkrachten zelf gedaan. Masked reader was
hilarisch, prijsuitreiking met videoverbinding vanuit elke klas. Kortom: geslaagd feestje
binnen de mogelijkheden.
5. Activiteiten die nog gaan komen;
Pasen:
Activiteiten worden ook binnen klas/bubbel verzorgd door de leerkrachten. Paasontbijt
wordt weer geregeld. Een en ander zal nog worden nogmaals worden
gecommuniceerd. Alleen voor groep 7 ontbreekt nog iemand die de eieren wilt koken.
De rest loopt.
Schoolfotograaf:
Er is een datum geprikt, maandag 31 mei 2021. Deze wordt opgenomen in de
jaarkalender.
Schoolreis:
Schoolreis is wel al over gesproken, maar beslissingen zijn er nog niet genomen.
Reserveringen zijn al gedaan, maar het verloopt wordt in april bekeken.
Avond4Daagse:
Gaat ook dit jaar niet door. Mogelijkheid tot digitaal wandelen gaat wel georganiseerd
worden, misschien bespreken in de subgroep.
6. Uitje OR (Wie organiseert? 24-6?)
Aan iedereen het verzoek om hierover na te denken voor de volgende vergadering.
7. OR 2021-2022
Marlene gaat als voorzitter stoppen binnen de ouderraad. Zoekt toch naar de nieuwe
voorzitter en nieuwe leden is gestart. Marieke, Monique, Marlene en Melinda stoppen
er mee na dit schooljaar. Er gaat een flyer uit, er zullen mensen gevraagd worden en er
worden oproepen in de ‘Whatsapp-groepen’ gedaan.
8. Rondvraag
Karin komt even terug op het uitje, even afwachten op de versoepelingen voor
mogelijkheden. Marlene en Karin gaan het organiseren.
Christine bespreekt Klasbord nog even naar aanleiding van pilot in een aantal klassen
en vraagt zich af hoe dat bevalt. Groep 1/2 erg enthousiast over omdat daar natuurlijk
ouders bij zitten die nauwelijks op school komen ivm Corona, zo krijgen ze een beetje
een beeld. Een aantal klassen die er nog geen gebruik van maken ivm privacybeleid.
Er volgt nog een evaluatie van de pilot.

Nog een nadenkertje van Marlene vraagt om na te denken over extra feestelijke dag,
omdat er een aantal activiteiten niet of nauwelijks doorgaan. Karin geeft aan dat er nog
een activiteit op de plank ligt van de kerstviering. Er zijn wel extra activiteiten die
binnen de school worden georganiseerd kunnen worden, als de ouderraad hierin iets
kan betekenen horen we het graag.

Volgende vergadering:
Woensdag 21 april 2021
20.00 uur
De Borgwal
(indien locatie op school, versnaperingen door….. )

Vergaderschema:
Notulen
Versnaperingen
Woensdag
20.00 uur
21-04-2021 Marcel
Monique
Donderdag
20.00 uur
17-06-2021 Marcel
Marlene
Spreken we t.z.t.
Uitje OR
24-06-2021 af

