
   

 

Notulen vergadering Ouderraad 

Dinsdag 20 september 2022,  aanvang 20.00 uur  

Aanwezig: Vanessa, Roxanne, Deborah, Miranda, Mandy (mdr Lotte), Lorine 

(mdr Jonah), Priscilla, Rein (laatste deel) 

Afwezig: Kelly, Ton, Annemiek 

 

De volgende agendapunten worden besproken: 

 

1. Notulen vorige vergadering 5 juli 2022 en actielijst 

Mailadres: Vanessa checkt en vraagt na bij Maaike hoe dit werkt. Op het moment 

werkt het niet. 

Veiligheid geparkeerde auto’s: staan weer meer auto’s voor de deur.  

 

2. Mededelingen MR / Team / Feestcie / Luizencie 

MR:  

- komt volgende week bij elkaar.  Zij vergaderen rond november 2022 en mei 

2023 samen met de boni MR. 

 

Team:  

Startgesprekken korte evaluatie hoe wij het vonden als ouders zijnde: 

Voor sommige ouders was het niet helemaal duidelijk wat de bedoeling was. 

Voorbereiding was kortdag (groep ¾). Bij het ene kind weinig toevoeging, bij de 

ander (groep 3) wel nieuwe dingen. Vroeg in het nieuwe schooljaar, het was 

maar 1 dag, miss een keuze uit 2 dagen? Tijd kon je zelf indelen, ouders met 

meerdere kinderen konden eerder aaneengesloten tijdsblokken reserveren. Elk 

kind kreeg een opdracht (groep 5/6 leuke opdracht mee). Voor sommige ouders 

is het hun werkdag. Het is ruim van te voren gecommuniceerd naar de ouders 

via de ruimtepost / Parro. Kinderen hadden verder studiedag. 

 

Feestcie:  

-vergadering komt binnenkort 

 

Luizencie:  

-duidelijk gecommuniceerd naar de groep wanneer de dagen zijn. Helaas veel 

helpende ouders afgezegd. Voor de volgende keer, voor de vakanties begint in 

de Ruimtepost, om als ouders zijnde ook te checken bij hun kind.  

 

3. Mediawijsheid Maaike 

Rein vraagt aan Maaike of zij op maandag 16 of dinsdag 17 januari beschikbaar 

is voor een presentatie aan de OR. Dit is met of zonder de Boni OR. Elk OR lid 

neemt 1 of 2 ouders mee. 

 



   

 

4. Nieuwe ouders 

De Parro berichten die in het begin van het schooljaar gestuurd worden, graag 

ook naar de nieuwe ouders sturen die halverwege het schooljaar komen. (oa 

bericht hulpouders gevraagd) 

 

5. Beleid medicijnverstrekking: 

Nachecken op het punt tso /en middagpauze, Priscilla mailt met Marjolein 

 

6. Schoolfotograaf 

Dinsdag 11 oktober komt de schoolfotograaf langs. Roxanne is aanwezig. De 

achtergronden worden nog door gecommuniceerd via de app. 

Ouders met jongere kinderen mogen van 8.00 tot 8.30 uur langskomen voor een 

gezamenlijke foto.  

 

7. Dag van de Leraar, 5 oktober 

Rein geeft aan dat zij van SKOWF ook op deze dag in de watten worden gelegd, 

vraag aan OR: kan presentje OR op een andere dag? We willen graag onze 

waardering uiten juist op deze dag. Over de vorm hiervan wordt nog nagedacht. 

Deborah laat weten hoe de feestcommissie hier mee omgaat oa ook met 5-12. 

 

8. Rondvraag / sluiting 

Mandy en Lorine, korte reactie schrijven over de ervaring van deze vergadering 

en in de ruimtepost plaatsen. Ze zijn de volgende keer ook weer aanwezig, 

Welkom! 

Vanessa: fijn dat wij boven zitten, qua vergaderruimte. 

  

  

Actie       wie    akkoord 

Mail adres OR Vanessa en Maaike  

Veiligheid auto’s voor de deur Ton  

Hondenpoep  Team  

Nieuwe ouders, Parro berichten voor 

het hele jaar ook naar de nieuwe 

ouders communiceren 

  

Beleid medicijnverklaring aanpassen Priscilla en Marjolein  

16 of 17 jan. mediawijsheid Maaike Rein  

   

   

 

Vergaderdata om 19.30 uur: 

Dinsdag 22 november, ledenvergadering / jaarverslag 

Dinsdag 17 januari 2023 

Dinsdag 28 maart 2023 

Dinsdag 6 juni 2023 


