
Wat: Agenda Ouderraad

Wie:

Margaretha Soepboer (MS);
Stephan de Groot (SdG);
Neeltsje Schat (NS);
Danaïa Tuinenga (DT);
Anna Dam (AD);
Tytsje Schievink (TS);
Janke de Haan (JdH);
Anja Westra (AW).

Afwezig:
Elisabeth Vogelzang-Van der Leest (EV);
Kim Borgman (KB);
Brechtje Haarsma (BH).

Wanneer: Dinsdag 2 februari 2021, 20:00 uur

Waar: Google Meet

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda

3. Mededelingen ’t Partoer

Er zijn geen mededelingen.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
AW: ik stap uit de OR, het past niet bij me, ik had vooraf een ander beeld van de
OR-werkzaamheden. Ook wist ik niet dat het voor drie jaar was.

Afspraak: de nieuwe beoogde voorzitter zal door NS worden gevraagd om de volgende keer
aan te schuiven.

5. Evaluatie Sinterklaas 2020
DT: (vak)cadeautjes waren leuk, de dag was ook geslaagd. De baard van Sinterklaas liet wel
los dus dat moet voor de volgende keer even worden bekeken. MS gaat informeren naar het
probleem van de baard en kijken naar oplossingen.
Afspraak: nieuw OR lid zal worden gevraagd de rol van AW over te nemen.

6. Evaluatie Kerst 2020
Vanwege Corona en de schoolsluiting is dit niet doorgegaan. Mogelijk komt er nog een
alternatief want er waren al wel inkopen gedaan.

7. Voorstel MR
MS licht hier voorstel toe. De MR stelt voor om samen met de OR een blijk van waardering te
geven aan het team van ‘t Partoer vanwege de inzet in deze bijzondere tijd. De kosten
worden dan verdeeld tussen MR en OR. Het gaat om ongeveer euro 65,- in totaal. De OR
vindt dit een goed idee en gaat uitzoeken of er ook nog namens de OR een blijk van



waardering kan worden gegeven aan de ouders. Dit gaat SdG uitzoeken.
N.B.: inmiddels hebben de ouders een attentie van Adenium ontvangen en gaat de OR zich
nader beraden op het idee een waardering te geven aan de ouders.

8. Jubileum 2020
NS: als het doorgaat dit jaar dan is de vraag of de OR een koffiecorner kan faciliteren en
bemannen overdag.  Afgesproken wordt dat afgewacht wordt wat er überhaupt dit jaar kan
worden georganiseerd.

9. Communicatie
Deze keer valt er niks te communiceren.

10. Rondvraag

- NS: wanneer versturen jullie kaartjes/attenties en wanneer niet? Enkele jaren geleden is de
OR hiermee gestopt omdat de OR niet werd geïnformeerd over het wel en wee op school.
Afgesproken wordt om dit punt voor de volgende keer te agenderen om te kijken naar de
mogelijkheden. NS zal voor dit agendapunt een voorbeeld van een andere school rondsturen
zodat dit bij de agenda kan worden gevoegd.
- AD: wie kan het verslag voor 3 maart overnemen? Dit gaat SdG maken.

11. Sluiting


