
Wat: Verslag Ouderraad

Wie:

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

M.k.a.:
Tytsje Schievink (TS);
Janke de Haan (JdH);
Kim Borgman (KB).

Wanneer: Woensdag 19 mei 2021, 20:00 uur

Waar: Google Meet

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 uur.

2. Vaststellen van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen ’t Partoer
Er zijn vanuit ‘t Partoer geen mededelingen.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
SdG: mailtje van OPA, de toekenning van de eerste fase heeft plaatsgevonden. Ze rekenen
graag weer op onze hulp voor volgend jaar in februari en maart 2022.

5. Jubileum 2020
DT: het jubileum, schoolreisjes en de afsluiting van het schooljaar worden op de teamdag van
25 mei besproken. Deze punten worden daarom doorgeschoven naar de volgende
vergadering. Afgesproken wordt dat evt. zaken die tussendoor moeten worden geregeld op
de app worden geplaatst. Als het om veel zaken gaat dan zal er een tussentijds overleg van
de OR worden ingelast.

6. Avondvierdaagse
AD zal een berichtje schrijven voor in de Tillegraaf om de ‘home edition’ onder de aandacht
van de ouders te brengen.

7. Afspraken directeur
SdG: met de directeur zijn een aantal afspraken over de financiën en verantwoordelijkheden
tussen directie en OR gemaakt. Dit gaat over de ouderbijdrage, schoolreisjes, kamp groep 8,
musical en afscheid groep 8, slotbbq groep 8. Zodra deze definitief zijn, worden die gedeeld
in de OR.



Daarnaast is met de directeur over de communicatie afgesproken dat, als er zaken in de
Tillegraaf worden opgenomen over de OR, dit door de directeur met NS en DT wordt
besproken voordat het in de Tillegraaf komt. Zij kunnen waar nodig dan weer met de OR
schakelen.

In aanvulling hierop wordt ter vergadering afgesproken om de voorbereiding van de
agendapunten van de OR via DT en NS te laten verlopen om dubbelingen te voorkomen.

8. Schoolreizen groepen 1-7
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.

NS: er komt geen schoolreisje, maar wel een schooluitje. Er worden al verschillende
activiteiten per groep voorbereid. Daar is een budget van euro 60,- per klas voor waarbij er
tussen klassen onderling ook nog kan worden geschoven met het budget. Waar nodig kan de
OR bekijken of een aanvulling op zijn plek is.

9. Kamp en afscheidsfilm groep 8
Het kamp met een overnachting gaat niet door, vanuit Adenium is besloten dat dit niet mag.
Er worden wel twee dagen met activiteiten georganiseerd. De OR concludeert dat de
communicatie hierover niet optimaal is geweest. AD roept op om vanwege de te verwachten
versoepelingen evt. last minute nog te kijken naar de mogelijkheden van een overnachting
voor deze groep die al zo’n bijzonder jaar heeft gehad.

Er leven in de OR vragen over de kosten van het huidige programma in relatie tot het vorige
programma.  Het gaat om twee dagen incl. één keer warm eten. Afgesproken wordt dat DT
hierover navraag doet bij de betrokken leerkracht en de OR hierover informeert.

10. Begroting 2021-2022
- NS: we willen graag nog iets organiseren voor de laatste schooldag en afgevraagd wordt of
hiervoor een deel van het restbudget van de kerstcommissie gebruikt kan worden.
- MS: waarschijnlijk gaat herstel/vervanging van de baard/snor van de Sint niet gepaard met
kosten maar nu dit nog niet helemaal duidelijk is, is het verstandig hiervoor een slag om de
arm te houden.

11. Lief en leed
NS: als er de komende tijd wat gaat spelen wordt dit via de app gedeeld.

De OR besluit om de attentie die een OR-lid bij het afscheid van de OR krijgt ook toe te
passen op het afscheid van leden van de versiercommissie. AD informeert hierover de
vragensteller.

12. Communicatie
AD schrijft stukje over de inzet van de OR tijdens de Koningsspelen.

13. Rondvraag
- NS: de eerder benaderde ouder is nog steeds enthousiast om in de OR te gaan. Zij schuift
dan voor het eerst aan bij de OR op de overdrachtsvergadering. Daarnaast zal een andere
ouder opnieuw benaderd worden.
- AJ: hoe wordt voorkomen dat ouders zaken in het OR-verslag lezen die nog niet op een
andere manier zijn gecommuniceerd? AD: bij het opstellen van het verslag wordt hier



zorgvuldig over nagedacht zonder de weergave van het overleg te kort te doen. Voordat het
verslag als bijlage bij de Tillegraaf met de ouders wordt gedeeld wordt het altijd eerst aan de
OR voorgelegd.
- SdG: voor het volgende overleg is het goed de nieuwe website voor het onderdeel OR en de
ontwikkelingen over de inrichting van het schoolplein te agenderen.

14. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21:05 uur.


