
Or vergadering via MS teams     definitief 

Datum: 02-02-2021 

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, Sabrina van Beele, Bianca Badal, Wendy van Vliet, Corinne de Vries 

Vanuit het Baken: Elles van der Gaag  

Opening / vaststellen agenda. 

1. Vaststellen notulen OR 14-12-2020 

Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd. 

 

2. Mededelingen / actiepunten 

Mélisande Baltzer heeft interesse getoond als lid van de ouderraad. Ze is helaas last 

minute verhinderd wegens privé redenen. Volgende keer probeert ze er bij te zijn. 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies 

Update: 

- Carnaval 

Viering is volgende week al. Basisschool gaat per maandag weer open en het 

plan is de viering door te laten gaan. Wel in een andere vorm, dat wil zeggen, 

elke groep in zijn eigen klas. Leerkrachten gaan zelf versieren op 5 feb en zijn 

ook nog bezig met het verzinnen van leuke activiteiten binnen de 

mogelijkheden.Raad van 11 gaat dus ook niet door. Chips en limonade wordt 

nog besteld en bezorgd door de ouderraad aan school. 

- Schoolbieb 

Streven is ook maandag weer open te gaan. Hiervoor zullen de nodige 

protocollen vanuit school komen. bv max 2-4 leerlingen in bieb en wel/geen 

mondkapjes. 

- Pasen 

Oude bekers en bordjes zijn er nog van vorig jaar. Toen is de viering niet 

doorgegaan ivm lockdown 1. Verder is de commissie vanuit het Baken nog 

niet actief: juf Jeannette gaat actie ondernemen om de commissie op te 

starten. Uiteraard zullen zij wederom binnen de mogelijkheden de viering vorm 

moeten gaan geven. 

- Koningsspelen 

Nog te vroeg voor serieuze plannen, wordt vervolgd vanuit het Baken 

- Excursie 

Eerst data vaststellen en enkel evt. reserveringen als annuleren mogelijk is. Er 

lijkt wel steeds meer coulance te komen bij externe partijen dus dat zou de 



zaken wellicht wat vergemakkelijken. Bv. Kosteloos annuleren, geld terug 

(geen vouchers) etc. Er zijn overigens nog vouchers van vorig jaar. Alles is 

echter nu nog onzeker. Wendy is al wel gevraagd jojo bussen te benaderen 

en te overleggen en te informeren naar hun voorwaarden. 

- Verkeersexamen 

Staat nog steeds op de planning voor groep 7 en 8 in april/mei maar ook dit 

zal onzeker zijn. Het Baken heeft 28 dec Nienke en Anne een update 

gegeven, gemeente is aan zet. Deze update is nog steeds hetzelfde en het 

Baken is nog steeds van plan om wel mee te doen als er een plan is. Yvonne 

meldt dat er weer contact is geweest in de appgroep van de organisatie. 

Verzoek is gedaan om weer een datumprikker te verzorgen voor het plannen 

van vergaderingen door de voorzitter van de werkgroep.  

Evaluatie: 

- Kerst 

Al met al een leuk kerstfeestje geweest in afgeslankte vorm. Last minute is er 

nog in plaats van ontbijt naar lunch verschoven naar een dag eerder als 

gepland. Leerkrachten hebben ook een lunch gehad, waarvoor veel dank 

vanuit het Baken. 

Er is dit jaar opgeruimd door leerkrachten en leerlingen van groep 8, het is 

afwachten hoe alles ervoor staat volgend jaar. Mirjam had nog een stuk in de 

Heraut verzorgd over het ontbijt van cateringbedrijf Bon Chef op het Baken. 

Leuke PR voor beiden. 

 

4. Penningmeester 

Excursiebijdrage innen blijft lastig tot er een besluit is van uit school dat er 

excusrises gaan plaats vinden. Vorig jaar is niet geïncasseerd maar zijn wel 

kosten gemaakt. 

Ouderbijdrages zijn geïnd, storneringen vallen mee tot op heden. Er komen 

wel wat mails van ouders die zich afvragen waarom ze moeten betalen als de 

school dicht is. Er zijn natuurlijk wel de nodige kosten gemaakt voor vieringen 

die wel doorgegaan zijn. En tot op heden is alles nog doorgegaan overigens 

maar wel in aangepaste vorm. Mogelijk stukje in nieuwsflits? Arno zal het 

overdenken.  

NB Op bankafschrift van de huidige incasso stond per ongeluk nog 

ouderbijdrage 2018/2019. Dit is onder de aandacht bij penningmeester en 

ledenadministratie. 

Arno geeft aan dat er nog ruimte om bv nuttige kerstinkopen te doen. Graag 

ook even aan juf Floortje vragen.(actie Elles/ kerstcommissie?) omdat onze 

commissie niet bij het inpakken is geweest. 

5. Baken 

27 dec juf Marieke bevallen van een meisje. 

 



6. Wvttk 

Niets 

Sluiting van de vergadering om 20.25 uur 

 

Agendapunten voor de volgende vergadering op a.s 12 april 2021 start 

20.00uur  

 

Opening/ vaststellen agenda 

1. Vaststellen notulen OR 02-02-2021 

2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies: 

Update: 

- mediatheek 

- Koningsspelen 

- excursies 

- verkeer 

- afscheid groep 8 

Evaluatie: 

- carnaval 

- pasen 

 

4. Penningmeester- Arno 

      5. Het Baken- Karin en Elles 

      6. WVTTK 

Sluiting 

 


