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Aanwezig: 
Debby, Priscilla, Hanan, Sabine en Britt 
 
Afwezig: 
Ayla 
 
Notulist: 
Britt 
 
Agenda: 
1. Opening 
2. Gesprek 17 maart 
3. Ouderbijdrage 
4. Eventmanager 
5. Het organiseren van de ouderbijeenkomst 
6. Extra punten; 

 Notulen vorige vergadering en 
 Nieuwe datum volgende vergadering 

7. Rondvraag 
 
 
1.  Opening 
Sabine opent de vergadering om 19:40u en heet alle aanwezigen welkom. 
 
2.  Gesprek 17 maart 2022 
Sabine geeft aan dat er tijdens het gesprek van 17 maart 2022 onder andere is gesproken 
over de communicatie over de uitjes/activiteiten. De afspraken zijn als volgt. Priscilla 
communiceert vanuit de OR met de event managers. Afspraken namens de OR worden door 
Priscilla alleen in overleg met de rest van de OR-geledingen gemaakt. Priscilla houdt de 
voorzitter en secretaris op de hoogte van de gesprekken tussen haar en de event managers. 
De inhoud van de gesprekken wordt vervolgens gecommuniceerd met de rest van de OR-
leden middels een e-mail of tijdens een vergadering. Besluiten worden alleen genomen in 
overleg met de voltallige OR-geleding. 
 
Dit zal vanaf nu zo worden gehandhaafd door alle OR-geledingen. 
 
3.  Ouderbijdrage 
Sabine geeft aan dat er voor wat betreft de ouderbijdrage aankomend schooljaar geen 
beroep meer mogelijk is op Stichting Leergeld. Zoals op iedere school, betaalt een bepaald 
percentage van de ouders van deze school de ouderbijdrage met behulp van Stichting 
Leergeld. Nu dat komend schooljaar wegvalt, zal dat waarschijnlijk zijn invloed hebben op 
het budget voor activiteiten die de OR (met het geld van de ouderbijdrage) organiseert. Het 
is daarom belangrijk dat we de ouders informeren over de betekenis van de ouderbijdrage 
voor onze kinderen. Wat organiseert de OR met het geld van de ouderbijdrage voor onze 
kinderen? Wat komt dus te vervallen op het moment dat er geen ouderbijdrage wordt 
betaald? 
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Hopelijk zien de ouders daarmee in dat de ouderbijdrage belangrijk is voor onze kinderen. 
Voor de ouders die normaal gebruik maken van Stichting Leergeld: zij kunnen misschien 
terecht bij de gemeente voor een regeling. Ayla kan de ouders hiermee helpen en is dit 
bereid kosteloos te doen. Hierover horen we later meer. 
 
De OR kan de school ondersteunen in de communicatie over de ouderbijdrage en regelingen 
bij de gemeente. 
 
4.  Gesprek met de eventmanager. 
Priscilla vertelt over de aankomende activiteiten. 

 Sport: 
De gemeente verzorgt het koningsontbijt, de koningsspelen en de sportdag; 
 

 Pasen: 
Alle activiteiten voor Pasen zijn al geregeld door de eventmanager van school; 
 

 Avond 4-daagse: 
Voor deze activiteit heeft de school onze hulp nodig. 
 De avondvierdaagse vindt plaats op 31 mei, 1 juni, 2 juni en 3 juni. De leerlingen 

kunnen 4 dagen 5 kilometer per dag lopen. Per leerling moet er 1 begeleider 
meelopen; 

 Met de event manager is besproken dat het budget vanuit school € 200,00 is; 
 Op dinsdag 10 mei van 8.20u tot 8.30u en van 15.00u tot 15.15u + op woensdag 11 

mei van 8.20u tot 8.30u en van 12.00u tot 12.15u hebben de kinderen/ouders de 
mogelijkheid om zich in te schrijven. Let op! Na woensdag 11 mei om 12.15u kan er 
niet meer worden ingeschreven! De inschrijvingen worden verzorgd door de OR. In 
de actielijst zullen de aanwezigen staan; 

 Twee weken voor de inschrijving zal er een brief uitgaan via Social schools over de 
inschrijving. Dit zal één week voor de inschrijving worden herinnerd, en op 9 mei 
weer; 

 Op 11 april zullen Sabine, Priscilla en Britt naar de infoavond van de vierdaagse gaan. 
Hier worden vaak flyers en informatie gedeeld, welke wij weer kunnen doorgeven 
aan de OR, school en ouders/verzorgers; 

 Priscilla geeft aan dat er 1 startkaart zal zijn. Priscilla zal deze dragen de 4 dagen en 
zorgen dat deze gestempeld wordt; 

 Hanan en Debby zullen dagelijks bij het start- en eindpunt staan om de kinderen aan- 
en af te melden; 

 Britt geeft aan dat het misschien handig is als er stickers met de groep en naam zijn 
die de leerlingen op hun T-shirt kunnen plakken, zodat het aan- en afmelden van de 
kinderen sneller en overzichtelijker zal zijn. De rest van de OR-leden gaan hiermee 
akkoord. De T-shirts worden geregeld door school. Dit, zodat alle leerlingen en 
helpers herkenbaar zijn. Britt regelt de stickers; 

 Op alle vier de dagen zullen de mannen van Priscilla en Britt de tent en tafels 
opbouwen en helpen bij het verzorgen van het drinken en eten. Er is een verzoek 
gedaan bij de event manager om elke avond ook twee leerkrachten te laten helpen 
bij de pauze. Dit is belangrijk voor herkenning voor de kinderen; 
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 Priscilla geeft aan dat zij graag een goodybag bij de medaille wil geven, iets extra’s 
voor de kindjes die zo leuk hebben meegedaan. Qua inhoud van zo’n goodybag kun 
je denken aan een tegoedbon, fruit, ballon, etc. Dit zullen wij als OR oppakken, we 
gaan opzoek naar sponsors; 

 De medaille en goodybag uitreiking zal vrijdag tijdens de pauze plaatsvinden. Sabine 
geeft aan hier graag bij te helpen; 

 Priscilla opent een gesloten facebookpagina (en eventueel ook Instagram pagina) 
waar alleen de betrokken ouders/verzorgers zich kunnen aanmelden. Hierop zullen 
sponsors benoemd worden, info gedeeld worden en eventueel foto’s/filmpjes 
geplaatst worden. Via social schools wordt aandacht besteed aan deze websites. 

 
Als de inschrijving is gesloten op 11 mei kan er worden bepaald hoeveel leerlingen er mee 
lopen en hoeveel goodybags er gemaakt moeten worden. Dit bespreken we na 11 mei. 
 
5.  Het organiseren van de ouderbijeenkomst 
Sabine heeft contact gehad met Ayla en bespreekt namens haar een aantal punten. 
 
Ayla stelt voor om 2 vragen te behandelen tijdens de ouderavond. Bijvoorbeeld; 

 Wat zijn de taken en bevoegdheden van de ouderraad? 
 Waar gaat de ouderbijdrage naar toe? Tevens kunnen ideeën voor activiteiten 

worden gevraagd aan ouders/verzorgers. 
 
Onder alle aanwezige zullen wij een feestelijke vlaai verloten. 
 
De eerste keer zal deze bijeenkomst online zijn, om zoveel mogelijk ouders te trekken. Uit 
ervaring blijkt dat ouders sneller online aanwezig zullen zijn dan fysiek. De leden van de OR 
zijn die avond wel gezamenlijk op school aanwezig en organiseren de avond vanuit daar 
verder online. 
 
Sabine overlegt binnenkort met Ayla over het organiseren en het maken van de flyers voor 
de bijeenkomst. We willen dit allen graag op korte termijn en er staan nog veel punten 
waaraan we moeten werken. 
 
6.  Extra punten; 
Notulen vorige vergadering 
De notulen van de vorige vergadering zijn door iedereen goedgekeurd. 
 
De volgende vergadering 
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 4 april om 19.30u op school. 
 
7.  Rondvraag 
Mail OR 
Sabine geeft aan dat als er vragen/opmerkingen zijn, ouders dit moeten mailen naar het 
bekende e-mailadres. De dingen die ze met ons persoonlijk bespreken en vervolgens niet e-
mailen, worden door de OR niet behandeld. Hanan geeft aan dat dit punt ook mee moet 
worden genomen in de ouderbijeenkomst. 
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Resterend bedrag van de Oudervereniging 
Priscilla geeft aan dat zij en Britt per 1 juli 2022 zullen stoppen als penningmeester van de 
OV. De bankrekening van de OV zal vanaf dan worden opgeheven. Het overgebleven geld 
van de ouderbijdrage van voorgaande jaren willen zij graag leuk besteden. Priscilla geeft aan 
dat de OV graag van zowel de school als de OR-adviezen of ideeën krijgt over hoe dit dan te 
doen. 
 
De OR-geledingen geven aan dat het hen leuk lijkt om in de laatste week van school een 
dagje voor de kinderen te organiseren: denk aan het regelen van springkussens, een clown, 
schminken, een suikerspinkraam, een ranja koe etc, zodat de kinderen een leuke dag hebben 
samen. Dit hebben zij in de Corona periode weinig gehad. 
 
Priscilla geeft aan dat zij en Britt dit zullen meenemen in hun beslissing. Zij komen er bij ons 
op terug als ze besloten hebben wat er met het restant wordt gedaan. 
 
Media wijsheid 
Christel heeft Sabine gevraagd of de OR kan helpen voor wat betreft de bijeenkomst over 
media wijsheid. Er zijn tot nu toe te weinig inschrijvingen. 
 
Priscilla geeft aan dat dit erg kort dag is. De OR-geledingen zijn het erover eens dat het enige 
wat we op dit moment nog kunnen doen, is berichten opstellen namens de OR om deze via 
social schools te laten verspreiden. Sabine geeft aan dat het bericht dat zij eerder vandaag 
had opgesteld (zoals deze door de school was gemaakt) door Tineke niet op social schools is 
gezet, omdat een dergelijk bericht er al uit is gegaan. Tineke en Christel vroegen zich af of 
dat bericht wel nut had en hebben het daarom niet geplaatst. 
 
Tineke vraagt de OR nu om een kort en enthousiast bericht vanuit de OR over de 
informatieavond en het belang ervan. Dit bericht is tijdens de vergadering door Hanan 
opgesteld en goedgekeurd door de aanwezige OR-geledingen. Priscilla stuurt dit bericht door 
naar Christel, zodat het op socials schools kan worden gezet. 
 
Wat de school in de toekomst kan doen om meer geïnteresseerden te trekken, wordt 
omwille van de tijd niet meer besproken tijdens deze vergadering. Dat pakken we op tijdens 
de volgende vergadering, waar de event managers tijdelijk ook bij aanwezig zijn. 
 
Agenda event managers 
Priscilla neemt contact op met de event managers, zodat zij hun agenda kan inzien. Dit kan 
zij weer terugkoppelen naar de overige OR-geledingen. Zo is altijd duidelijk wat wanneer op 
de planning staat en de OR kan hier omheen organiseren/plannen. Dit is ook besproken 
tijdens het overleg van 17 maart. 
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ACTIELIJST 
Debby: 

 Sponsors zoeken goodybag; 
 10 mei 8.20u tot 8.30u op school voor inschrijving avond 4-daagse; 

 
Hanan: 

 22 maart T-shirts uitzoeken op school; 
 Sponsors zoeken goodybag; 
 10 mei 15.00u tot 15.15u op school voor inschrijving avond 4-daagse; 
 11 mei 8.20u tot 8.30u op school voor inschrijving avond 4-daagse; 

 
Priscilla: 

 22 maart T-shirts uitzoeken op school; 
 11 april informatieavond avondvierdaagse; 
 10 mei 15.00u tot 15.15u op school voor inschrijving avond 4-daagse; 
 11 mei 8.20u tot 8.30u op school voor inschrijving avond 4-daagse; 
 11 mei 12.00u tot 12.15u op school voor inschrijving avond 4-daagse; 
 Sponsors zoeken goodybag; 

 
 
Sabine: 

 11 april informatieavond avondvierdaagse; 
 Overleg met Ayla over ouderbijeenkomst; 
 10 mei 8.20u tot 8.30u op school voor inschrijving avond 4-daagse; 
 Sponsors zoeken goodybag; 

 
Britt: 

 22 maart T-shirts uitzoeken op school; 
 11 april informatieavond avondvierdaagse; 
 11 mei 8.20u tot 8.30u op school voor inschrijving avond 4-daagse; 
 11 mei 12.00u tot 12.15u op school voor inschrijving avond 4-daagse; 
 Sponsors zoeken goodybag. 

 


