NOTULEN Ouderraad Vergadering 7 December 2021.
Aanwezig OR: Ellen, Ilse, Joyce, Karel, Linda, Marianne, Marjolijn, Miranda, Silvie, Vincent, Yvonne,
Janneke (notulist).
Afwezig: Monique (team)
Aanwezig namens team: --

1. Opening en vaststellen agenda.
Deze vergadering is gehouden via Teams ivm de coronamaatregelen.
Notulen vorige vergadering goedgekeurd.

2. Ingekomen en uitgaande stukken.
Inschrijvingen nieuwe kinderen, post Rabobank, brief KvK  Linda

3. Corona regels/afspraken ed.
Op het moment van vergaderen geen veranderingen met de toen geldende maatregelen.

4. Evaluatie Sint.
Het snoep moest nog steeds apart verpakt zijn waardoor de kosten hoger zijn uitgevallen. De
kinderen zijn per 2 groepen naar het dorpshuis geweest om de sint te ontmoeten. De leerkrachten
hebben deze dag verder gevierd in eigen klas. Het was simpel maar leuk. Deze sinterklaas is voor
volgend jaar weer gevraagd.

5. Voortgang Kerst.
Ieder kind brengt eigen ontbijt mee voor in de klas. Daarna wordt er per klas een tocht door het dorp
gelopen en wenskaarten gemaakt in eigen klas.
Het is jammer dat de OR leden er veel moeite in steken om er iets moois van te maken en er weinig
ten uitvoering gebracht wordt. Er worden veel voorstellen “afgekapt” door school, door de corona
maatregelen. Terwijl er volgens OR meer mogelijk is. Dit wordt nogmaals met school besproken.

6. Voortgang Carnaval.
Deze activiteit is tot nu toe nog niet opgestart. Er is nog veel onduidelijk over de corona maatregelen
die dan zouden kunnen gelden.

7. Voortgang overige activiteiten.
Schoolreis is al vastgelegd voor 2022.

8. Mededelingen van/aan het team.
Vincent stopt met de OR omdat hij gaat deelnemen aan de MR. Hem is gevraagd om als MR lid
contactpersoon te zijn voor de OR. Om bij OR vergaderingen aan te sluiten en de OR op de hoogte te
houden van de dingen die in de MR besproken worden.
Pauzes en gym is op een andere manier ingedeeld zodat verschillende klassen elkaar niet tegen
komen en zo in hun eigen “bubbel” blijven.
Er is een persoon gevonden die de boodschappen wil gaan doen voor het crea-uur. Janneke heeft
Monique en Marieke de gegevens van deze persoon doorgegeven en hen gevraagd contact met haar
op te nemen.
Er komt een vacature voor een nieuwe klassenouder voor groep 3 en 4.

9. Mededelingen van/aan MR.
De notulen van de vergaderingen van de MR zijn terug te vinden op de website van school.

10. Rondvraag.
Er is reactie van 2 nieuwe schoolfotografen. Deze worden verder uitgezocht.
Zelftesten??? Als deze snel uitgedeeld gaan worden, zal de bereidheid om te testen groter zijn.
Joyce neemt de activiteit Koningsspelen over van Vincent.
Door nieuwe wetgeving vergoedt Stichting Leergeld de ouderbijdrage niet meer voor gezinnen die
daar recht op hadden. De Ouderraad gaat dit verder op zich nemen.

