NOTULEN OUDERRAAD VERGADERING D.D. 16 NOVEMBER 2020
Aanwezig:

Voorzitter
Penningmeester
Evenementen
Secretaris

Aanvang:
Afsluiting:

Nienke Bauer
Femke Koenen
Koosje Post
Rene Arkes
Daphne Ingen

20:00 uur
21:00 uur

1. Opening en mededelingen
Nienke opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen welkom.
Vanwege de corona maatregelen wordt de vergadering online gehouden. Er
zijn geen vragen/opmerkingen van ouders binnen gekomen.
Mandy Stapel heeft aangegeven te stoppen met de ouderraad. Nienke bedankt
haar voor haar inzet en haar bijdrage bij de oudercafé ’s. De werkgroep wordt
op dit moment opgeheven, daar er geen samenkomsten georganiseerd mogen
worden vanwege de coronamaatregelen.
2. Acceptatie of aanpassing van de agenda
Geen aanpassingen.
3. Notulen + actiepunten d.d. 31 augustus 2020
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld.
Actiepuntenlijst
020320-0, Tafelkleden, dit actiepunt is afgehandeld.
060420-1, Sociale media, dit actiepunt is afgehandeld.
4. Ter bespreking
4.1 Speerpunt 2020/21
Nienke geeft aan dat naast de sinterklaas- en kerstviering er niet veel is wat de
ouderraad op dit moment kan betekenen/organiseren. Voor het aanpakken van
het schoolplein is input vanuit het team nodig/gewenst en die focussen zich dit
schooljaar op de kwaliteit van het onderwijs. Nienke gaat Jan Jaap laten weten 161120-1
Nienke
dat de ouderraad beschikbar is voor ondersteuning bij extra activiteiten.
5. Van de Penningmeester
5.1 Begroting 2020/21
Femke geeft aan dat de kascommissie de cijfers heeft goedgekeurd. De
reservepotjes, o.a. muziek, keuken en onderbouw, zijn op advies van de
kascommissie toegevoegd aan de algemene reserve. De reserve van de
schoolreis voor de midden- en bovenbouw zijn geslonken. Indien een ouder
geïnteresseerd is in de stukken, dan kunnen deze opgevraagd worden bij de
penningmeester.
Op dit moment zijn ongeveer 80% van de betalingen voor de ouderbijdrage en
schoolreis gedaan.
6. Werkgroepen
6.1 Evenementen
Koosje geeft aan dat de baard van Sinterklaas aan vervanging toe is. De
ouderraad gaat akkoord met deze vervanging. Sinterklaas kan vanwege de
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Besluit

coronamaatregelen niet naar school komen. Als alternatief, wordt een film
opgenomen met een bericht van Sinterklaas voor De Keerkring kinderen.
Kerst
Het wordt een kerstontbijt in plaats van het jaarlijkse kerstdiner. Vanwege de
coronamaatregelen mag geen eten van huis meegenomen worden. Koosje laat 161120-2
Koosje
nog weten of de ouderraad eventueel etenswaren mag aanleveren voor het
kerstontbijt.
Sinterklaas
De kosten voor het groepskado zijn dit jaar voor rekening van de ouderraad.
Dit gaat van het Sinterklaasbudget af.
6.2 Sport
Geen opmerkingen.
6.3 Schoolbibliotheek
Geen opmerkingen.
6.4 Schoolplein
Geen aanvullingen.
6.5. Oudercafé
Deze werkgroep komt te vervallen.
7. Vanuit het Team
Geen opmerkingen.
8. Vanuit de MR
Nienke heeft namens de OR aangesloten bij de MR Vergadering. De
ouderraad denkt dat het goed is als de MR een update plaatst op Fiep over de
voortgang van de ontwikkelingen op school. Nienke gaat de MR hiervoor
benaderen.
9. Vanuit de Vrienden
Geen opmerkingen.
10. Extra onderwerpen
Geen onderwerpen.
11. Rondvraag
Geen opmerkingen.
12. Sluiting
Nienke sluit de vergadering om 21:00 uur.
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