
 

 

 
  

1. Opening 
NS wordt van harte welkom geheten bij haar eerste vergadering van de OR. 
 

2. Vaststellen van de agenda  
De agenda wordt vastgesteld. 
  

3. Mededelingen ’t Partoer  
NS geeft aan dat er geen mededelingen vanuit ‘t Partoer zijn. 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken  
De leerlingenraad heeft per brief de OR laten weten wat de beste locatie is voor de 
voetbalgoals. Afgesproken wordt dat de leerlingenraad per brief wordt bedankt voor het 
meedenken. Dit gaan SdG en MS doen. 
 

5. Samenstelling OR 
Na dit schooljaar stoppen MS, KB en BH. Vanuit de OR zijn er geen leden die volgend jaar de 
voorzittersrol op zich willen nemen. NS gaat een potentiële kandidaat hiervoor benaderen. 
Voor de rest is er nog geen animo gepeild onder de ouders voor het actief worden in de OR. 
NS zal dit met DT bespreken en kijken of vanuit het team ook ouders kunnen worden 
benaderd. Ouders die enthousiast zijn kunnen dan direct al meedoen om een beeld te krijgen 
van de OR. De volgende keer zal dit op de agenda worden geplaatst om te kijken of dit 
mogelijke kandidaten heeft opgeleverd. Mocht dat niet het geval zijn dan kan daarna een 
oproep in de Tillegraaf worden gedaan. 
 

6. Jubileum 2020 
NS licht toe dat dit op de agenda blijft staan, maar vanwege corona onduidelijk is hoe het 
komt. In principe is het nog wel de bedoeling dit voor de zomer nog te vieren. De datum 
staat nog niet vast. Afgesproken wordt dat NS gaat informeren bij de directeur wat nu 
precies de plannen zijn voor de Jubileum-dag zodat de OR ook haar bijdrage kan bepalen. 

Wat: Agenda Ouderraad 

 
 

Wie:  

Margaretha Soepboer (MS); 
Elisabeth Vogelzang-Van der Leest (EV);  
Kim Borgman (KB); 
Stephan de Groot (SdG); 
Neeltje Schat (NS); 
Anna Dam (AD); 
Tytsje Schievink (TS); 
Janke de Haan (JdH); 
Anja Westra (AW). 

Afwezig: 
Brechtje Haarsma (BH); 
Danaïa Tuinenga (DT). 

Wanneer: Dinsdag 3 november 2019, 20:00 uur 

Waar: Via Google Meet 



 

Afgesproken wordt om dit punt voor januari 2021 weer op de agenda te zetten. 
 

7. Sinterklaas 2020 
MS vertelt dat het eerste overleg is geweest. Omdat er geen zwarte Pieten meer mogen 
kunnen/willen een aantal Pieten niet meer mee doen. Ook de Sint wil vanwege zijn leeftijd 
en corona niet meer. Er is nu een nieuwe Sinterklaas en één Piet gevonden. Dat is iemand die 
de kinderen niet kennen. Bij de ontvangst van Sint en Piet mogen er geen ouders komen 
kijken. Er wordt daarom nagedacht over de vraag of de intocht anders kan worden 
georganiseerd., bijv. met een livestream. Hier zal de sinterklaascommissie zich nog op 
beraden. 
 

8. Kerst 2020 
EV vertelt dat de eerste vergadering heeft plaats gevonden. Ook Kerst vieren wordt lastig 
door Corona. Eten op school wordt onderzocht, maar ouders mogen dan geen hapjes maken. 
Of misschien dan alleen voor hun eigen kind. Daarnaast wordt nagedacht over een activiteit 
daarna, zoals een talentenshow per klas, of een poppenkast-opvoering voor de onderbouw. 
Vanuit de OR worden nog een aantal ideeen geopperd, zoals een kookles voor kinderen in de 
Pleats of een Partoer-bioscoop organiseren. Dit punt komt de volgende keer weer op de 
agenda, als er tussentijds nog vragen leven of bespreekpunten zijn dan wordt dit via de 
OR-app gedeeld. 
 

9. Communicatie  
MS geeft aan dat het bericht in de TIllegraaf over de nIeuwe voetbalgoals niet klopt. 
Afgesproken wordt dat MS en SdG dit bespreken met de directeur.  
 

10. Rondvraag  
- NS: geeft aan dat ze nog niet in de OR-app zit. MS zal haar toevoegen. 
- SdG: zijn er al reacties op de mail aan ouders om mee te helpen bij oud papier-inzameling? 
AD: vooralsnog één. Afgesproken wordt om dit punt de volgende keer te agenderen om te 
kijken of er voldoende animo is. 
- SdG: bij welke school horen de klaarovers Hornstrasingel? Hun bordjes waren slecht 
zichtbaar, dat is onveilig. Deze klaarovers horen bij de Arke. SdG zal dit signaal neerleggen bij 
de directeur. 
- SdG: is er animo voor een openingsactiviteit van de voetbalgoals? Afgesproken wordt dat 
afgewacht wordt welk plan de Leerlingenraad en Denktank bedenken voor de opening.  
  

11. Sluiting  
  


