NOTULEN OUDERRAAD VERGADERING D.D. 31 AUGUSTUS 2020
Aanwezig:

Voorzitter
Penningmeester
Communicatie
Evenementen

Nienke Bauer
Femke Koenen
Floortje Bakker
Koosje Post
Mandy Stapel
Rene Arkes
Jan Jaap Engel
Marissa Verheul
Daphne Ingen

Team De Keerkring
De Vrienden
Secretaris
Aanvang:
Afsluiting:

20:00 uur
21:30 uur

1. Opening en mededelingen
Nienke opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
Een speciaal welkom aan Jan Jaap, Marissa en Koosje. Ook mocht de
ouderraad vandaag een toehoorder verwelkomen.
2. Acceptatie of aanpassing van de agenda
Geen aanpassingen.
3. Notulen + actiepunten d.d. 22 juni 2020
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Actiepuntenlijst
220620-1, Jaarverslag, eenieder levert binnen twee weken drie zinnen aan
over de werkgroep. Dit actiepunt is afgehandeld.
220620-2, thema/spreker ALV, dit actiepunt is geagendeerd en dus
afgehandeld.
220620-3, Vergaderdata 2020/21, dit actiepunt is afgehandeld.
150119-1, Bankrekening, dit actiepunt is afgehandeld.
251119-2, Schoolfruit, dit actiepunt is afgehandeld.
140120-3, Schoolfotograaf, dit actiepunt is afgehandeld.
020320-0, Tafelkleden, Mandy geeft aan dat stoffen tafelkleden of plastic
tafelkleden een optie zijn. Voor stoffen tafelkleden is een grotere investering
nodig. Mandy vraagt zich af of de tafelkleden daadwerkelijk gebruikt gaan
worden. Staat het Team achter dit initiatief? Mandy gaat dit met Elanor
bespreken voor overgegaan wordt tot aankoop. Dit actiepunt blijft open staan.
020320-1, Groepspotten, Femke gaat het Team dit jaar vragen inzichtelijk te
maken waar het geld aan besteedt wordt. Zo kan er ook meer transparantie
over de besteding van de ouderbijdrage aan de ouders worden gegeven. Dit
actiepunt is afgehandeld.
020320-2, Schoolplein, Jan Jaap heeft een rondje om de school gelopen met
een afgevaardigde van Surplus. Surplus gaat met de Gemeente in gesprek
over de grensscheiding. Daarnaast gaat het onderhoud geregeld worden.
Jan Jaap merkt op dat er dit jaar in het Team geen tijd is om het schoolplein
aan te pakken, echter de ouderraad kan vast beginnen met het opstellen van
een totaalplan. Marissa geeft aan dat wellicht onderdelen van het totaalplan
uitgevoerd kunnen worden, zoals alvast een speeltoestel voor de kleuters.
Rene pakt dit op en gaat met de stamgroepleiders van de onderbouw in
gesprek of de wens voor een speeltoestel op het kleuterplein bestaat. Dit kan
eventueel worden uitgevoerd, nadat onderhoud is gepleegd. Dit actiepunt is
hier afgehandeld en wordt verder opgepakt in de werkgroep.
Pagina 1 van 3

060420-1, Social Media kanalen, bij afwezigheid van Jomp, gaat Floortje dit
met Hannah bespreken.
060420-2, Interview, dit actiepunt is niet meer van toepassing en dus
afgehandeld.
4. Ter bespreking
4.1 Jaarkalender
Vanwege de coronamaatregelen worden niet alle activiteiten op de
jaarkalender uitgevoerd.
4.2 Algeme Leden Vergadering (ALV) d.d. 28 oktober 2020
Vanwege de coronamaatregelen kan de ALV niet door gaan. Als alternatief
worden de cijfers in de week van 28 oktober, de week na de herfstvakantie, ter
inzage gepubliceerd op de website. Bij vragen kan de ouderraad via de mail
bereikt worden. Bij de cijfers wordt ook een kort jaarverslag gevoegd. De
ouderraad hoopt dat er volgend jaar weer een bijeenkomst met een boeiende
spreker georganiseerd kan worden.
5. Van de Penningmeester
5.1 Begroting 2020/21
Femke geeft aan dat de reserve van de middenbouw niet genoeg is om de
gemaakte kosten van afgelopen schoolreis naar Drenthe te dekken. De
ouderraad geeft toestemming om het potje voor de schoolreis middenbouw
aan te vullen uit de algemene reserve.
Jan Jaap geeft aan dat de bovenbouw op excursie wil naar kasteel Radboud in
Medemblik. Hiervoor moet een bus geregeld worden. De kosten worden
ingeschat op EUR 200 voor de gehele bovenbouw. Daarnaast wil de
bovenbouw een activiteit aan de West Friese dijk organiseren. De themaweek
wordt school breed georganiseerd en vindt plaats in de week van maandag
28 september tot en met vrijdag 2 oktober. Elke dag is een activiteit met een
thema, zoals sport of theater. De ouderraad geeft aan dat er voor deze week
‘schoolreisgeld’ gevraagd kan worden bij de ouders en stelt voor EUR 30 voor
de bovenbouw en EUR 25 voor de middenbouw te vragen. Deze bedragen
worden aan de MR ter goedkeuring voorgelegd.
Femke geeft aan dat de termijn van Joep Dekker erop zit in de kascommissie,
André Ruitenburg neemt zijn plaats in en vormt samen met Edo Meinema de
kascommissie voor komend schooljaar. Volgend schooljaar wordt een nieuw lid
gezocht.
6. Werkgroepen
6.1 Evenementen
Geen opmerkingen.
6.2 Sport
Geen opmerkingen.
6.3 Schoolbibliotheek
Geen opmerkingen.
6.4 Schoolplein
Dit onderwerp is tijdens de actiepunten al besproken.
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6.5. Oudercafé
Geen opmerkingen.
7. Vanuit het Team
Mandy vraagt hoe de niveau lessen gegeven worden. Jan Jaap geeft aan dat
ondersteuning komt voor de aanpak van de niveaulessen. Elke stamgroep
vindt op dit moment het wiel opnieuw uit en hier kan een gezamenlijke aanpak
bij helpen.
Mandy uit haar zorgen over het in kaart hebben van de achtstejaars. Jan Jaap
geeft aan dat hier aandacht aan gegeven gaat worden en nodigt ouders die
deze zorg hebben uit een gesprek aan te vragen met Jan Jaap dan wel de
betreffende stamgroepleider.
8. Vanuit de MR
De eerste MR vergadering is 9 september om 19:30 uur. Daphne sluit namens
de OR aan.
9. Vanuit de Vrienden
Marissa geeft aan dat De Vrienden eerst het eerder genoemde groot
onderhoud afwachten, voordat een nieuwe tuindag gepland gaat worden.
Nienke stelt voor met een groep de tuinen van de stamgroepen aan te pakken
of onkruid te verwijderen op het plein.
Marissa geeft aan dat de Vrienden wil investeren in spelmateriaal voor op het
schoolplein. De ouderraad houdt dit in het achterhoofd.
10. Extra onderwerpen
Geen onderwerpen.
11. Rondvraag
Enquête
Vorig schooljaar is een enquête opgesteld. Deze is nooit afgenomen onder de
ouders, wellicht kan de poll functie op Fiep hiervoor gebruikt worden. Daphne
gaat dit met de MR afstemmen.
12. Sluiting
Nienke sluit de vergadering om 21:30 uur.
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