
 

Wat: Agenda Ouderraad 

 
 

Wie:  

Margaretha Soepboer (MS); 
Elisabeth Vogelzang-Van der Leest (EV);  
Stephan de Groot (SdG); 
Brechtje Haarsma (BH); 
Neeltsje Schat (NS); 
Danaïa Tuinenga (DT); 
Janke de Haan (JdH); 
Alex Jongedijk (AJ). 
 

Afwezig: 
Kim Borgman (KB). 

 
M.k.a.:  
Anna Dam (AD); 
Tytsje Schievink (TS). 

Wanneer: Dinsdag 6 april 2021, 20:00 uur 

Waar: Google Meet 

 
   

1. Opening 
Om 20.05 wordt de vergadering geopend door MS. Alex wordt welkom geheten en we zijn blij 
dat hij het team wil versterken.  
 

2. Vaststellen van de agenda  
Geen aanvullingen/ wijzigingen. 
   

3. Mededelingen ’t Partoer   
Geen. 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken   
Geen. 
 

5. Koningsspelen 
De datum voor de koningsspelen is 23 april. Iedereen blijft in zijn eigen groep/ klas ivm corona. 
De groepen 1 t/m 3 gaan spelletjes op het plein doen. 
Groep 3 en 4 gaan spelen op het plein en in de sporthal spellen doen. 
De groepen 5 t/m 8 gaan naar de voetbalvelden om spellen te doen 
 
De rol van de OR hiervoor is om  boodschappen te halen en de ranja en lekkers voor de groepen 



op alle locaties klaar te zetten. 
  

6. Jubileum 2020 
Dit gaat helaas niet door in de opzet zoals vorig jaar bekend is gemaakt. 
Het schoolteam gaat kijken of ze het willen vieren en hoe ze het deze zomer dan willen gaan 
vieren. 

7.  
8. Communicatie  

- MS; de goaltjes staan al even en de denktank en leerlingenraad van beide scholen zouden 
ballen aangeboden krijgen deze zouden bij de opening van de goaltjes aangeboden worden. 
Omdat dit door de corona omstandigheden nog niet gebeurd is worden deze op 12 april door 
MS aangeboden aan de denktank en leerlingenraad. 
 
- SdG en AD gaan vrijdag 16 april met Karel om tafel om de communicatie in de Tillegraaf die 
betrekking heeft op de OR te verbeteren. 
 

9. Avondvierdaagse 
Ivm de afwezigheid van KB wordt dit punt naar het overleg van mei verzet. 
Maar als er vanuit ons als  OR wel enige organisatie wordt verwacht moet dit zsm aangegeven 
worden. 
 

10. Lief en leed 
Hiske en Anja waren erg blij met hun cadeautje! 
 

11. Rondvraag   
- JdH; de patat die de kinderen bij het kerstfeest zouden krijgen hebben de kinderen nog 
tegoed. 
- SdG; is er al geïnformeerd naar de baard van Sint? KB zou hier achteraan hoe dit 
 opgelost kon worden // Actie KB 
- Voor de school uitjes; wanneer zijn die en wordt hier input vanuit de OR verwacht? Eind 
mei/juni zullen de uitjes (waarschijnlijk) plaats vinden. NS denkt niet dat er vanuit de OR input 
verwacht wordt. 
  

12. Sluiting   


