
Or vergadering via MS teams      definitief 

Datum: 12-04-2021 

Vanuit Ouderraad: Nienke Riemersma (voorzitter), Anne Hanschke (notulen, secr 

OR), Arno Meijer (penningmeester), Martine Vincent (ledenadministratie), Corinne de 

Vries, Mirjam Hill , Bianca Badal, Esther Poldervaart, Yvonne Monster, Hanneke van 

Wijk, Linda Vernes, Bianca Badal, Wendy van Vliet, Corinne de Vries, Dominique Slagt en 

Melisande Baltzer 

Vanuit het Baken: Elles van der Gaag  

Opening / vaststellen agenda. 

1. Vaststellen notulen OR 02-02-2021 

Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd. 

2. Mededelingen / actiepunten 

Welkom aan Melisande, nieuw lid van de ouderraad. Heeft zoon in groep 1. Er volgt 
een kort voorstelrondje. 

Karin is nog aan het re-integreren maar nog niet op directieniveau. 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies 

Update: 

- mediatheek: 

Het loopt, elke ma-di-do open. Voor de kleutergroepen zijn themaboeken 

aangeschaft. Er zijn nog ideeën voor uitgaven, budget is nog ruim 1300 euro 

dus dat is mogelijk. Volgend jaar is het aannemelijk dat er een oproep komt 

voor hulp in de mediatheek. Naar verwachting zal dat om 1 persoon gaan. 

- Koningsspelen 

23 april vindt viering plaats op het Baken: viering in cohorten met een soort 

groot ganzenbord. Geen inzet van de ouderraad nodig. 

- excursies 

Vorige week vergadering gehad, alle excursies staan voor juni in de planning. 

Alles is geregeld en nu is het hopen dat het door kan gaan! Wel een klein 

budgettekort van 660 euro. Er is reeds een voorstel gedaan naar de MR om 

excursiebijdrage te verhogen met 2 euro. Vragen van MR retour gekregen of 

er niet toch nog budget over zou zijn van voorgaande jaren.  Ouderraad heeft 

hier geen rol in, is enkel belast met het vorderen van de bijdragen voor het 

Baken. Verdere communicatie graag tussen het Baken en penningmeester 

OR om de lijnen helder te houden en geen valse verwachtingen te wekken . 

- verkeer 

Datums gepland voor fietskeuring: 17-21 mei keuring fietsen 

Examen 3 juni. Verdere organisatie is nog niet heel helder, wordt vervolgd en 

het is uiteraard afwachten of het door kan gaan. 



- afscheid groep 8: 

Kamp is wederom verplaatst inmiddels optie C. Mocht deze niet doorgaan dan 

zal er iets op school worden georganiseerd. Het Baken is er al mee bezig. 

Musicals zijn besteld. Verder geen nieuws. 

.  

Evaluatie: 

- carnaval:  

Niemand aanwezig, niet besproken 

- pasen:  

Brunch geregeld via Bon Chef, was weer goed geregeld. Officiële evaluatie 

van de paasviering volgt nog op het Baken. 

 

4. Penningmeester 

Geen bijzonderheden. 

5. Baken 

Juf Masha is zwanger. Qua Corona is het relatief rustig, docenten testen veel. Tnt 

twee groepen in quarantaine geweest, dit was vlak na de heropening na lockdown. 

6. Wvttk 

Vacatures OR: secretaris en voorzitter! Er zijn geen aanmeldingen tot op heden. Wil 

iedereen rondkijken en vragen? 

Lustrum: idee was een jaar door te schuiven, zijn nu wel plannen aan het maken in 

subgroepen waarin ook de leerlingenraad vertegenwoordigd is. Mogelijk volgend 

schooljaar elke maand een activiteit (te denken aan stormbaan, het baken bakt, 

pyamadag, braderie en talentenjacht). Dit jaar mogelijk nog een kookdag. Er is vanuit 

de OR 5000 euro te besteden. 

Kerst: is er nog niet aan toe gekomen om uitgaven . A.u.b. voor de start van het 

nieuwe schooljaar. 

Sint: heeft nog 335 euro te besteden dit jaar. 

Avondvierdaagse: is wederom afgelast Er komt wel iets van een alternatieve 

organisatie van de avondvierdaagse maar dit zal op eigen initiatief zijn. 

Sluiting van de vergadering om 20.55 uur 

 

Agendapunten voor de volgende vergadering op a.s 18 mei 2021 start 20.00uur  

 



Opening/ vaststellen agenda 

1. Vaststellen notulen OR 12-04-2021 

2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten 

OR bezetting volgend jaar 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies: 

Update: 

- Muzische vorming 

- Verkeer 

- Lustrum 

- Excursies 

- Afscheid groep 8 

Evaluatie: 

- Koningsspelen 

- Carnaval 

- Pasen 

 

4. Penningmeester- Arno 

      5. Het Baken- Karin en Elles 

      6. WVTTK 

Sluiting 

 


