
Wat: Agenda Ouderraad

Wie:

Aanwezig:
Margaretha Soepboer (MS);
Elisabeth Vogelzang-Van der Leest (EV);
Stephan de Groot (SdG);
Neeltsje Schat (NS);
Danaïa Tuinenga (DT);
Janke de Haan (JdH).

M.k.a.
Anna Dam (AD);
Tytsje Schievink (TS);
Brechtje Haarsma (BH);

Afwezig:
Kim Borgman (KB);

Wanneer: Woensdag 3 maart 2021, 20:00 uur

Waar: Google Meet

1. Opening
20:05 MS opent de vergadering

2. Vaststellen van de agenda
Geen punten toe te voegen

3. Mededelingen ’t Partoer

Mail van Karel Beke (KB);
a) Hij gaat nog in overleg met de Arke over de voetbaldoeltjes (opening) en adopteer een monument.

Gelet op de coronamaatregelen is de opening doeltjes nog niet weer opgepakt. En Adopteer een
monument komt nog is zal ook een andere vorm krijgen. Wordt vervolgd en teruggekoppeld aan OR.

b) Koningsspelen zijn 23 april;
i) Intentie is om dit weer gezamenlijk te doen met de Arke. Wanneer dit niet gezamenlijk kan

wordt er voor zover mogelijk wel doorgang aan gegeven. Bij ons de vraag of 2 ouders kunnen
helpen in de ochtend, dit met de ranja, koek, bezigheden.

1) Gelet op de beperkte opkomst wordt de vraag uitgezet in de groepsapp; NS zet het
in de app.

c) 25 jaar Partoer
i. Is nog hetzelfde; blijft afhankelijk van de maatregelen, mogelijkheden op dat

moment. Wordt vervolgd.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
Nee

5. Sinterklaas
Toelichting: tijdens de vorige vergadering  is afgesproken om het probleem rondom de baard scherp te
krijgen en te kijken naar mogelijke oplossingen. Dat kan bij dit punt worden besproken.

MS heeft contact gehad met Wies, baard en snor zijn niet goed. Er is besproken dat KB zou kijken of ze dit kan
omruilen. Hier heeft MS niets meer van gehoord en KB is niet aanwezig. Dit wordt vervolgd. Eventuele kosten
hiervan zijn nog onbekend. MS trekt bij KB aan de bel om te informeren en wordt bij volgende vergadering
weer besproken.



SDG geeft nog aan dat sint boven begroting is uitgevallen. Het verschil zit hem in de cadeaus. MS geeft aan dat
hier inderdaad meer aan uitgegeven is om ook ‘echt’ iets te kunnen geven (is ook afgestemd). Vorig jaar zaten
er ook aanbiedingen tussen, dat scheelde ook. Wordt als aandachtspunt meegenomen naar volgend jaar.

6. Schoolreisjes
Toelichting: het is de vraag of dit door kan gaan, wanneer dit bekend wordt en zo nee, of er mogelijke
alternatieve invulling voor de kinderen is? Dit ook vanwege evt. incasso.

Punt is aangevuld met ‘musical gr 8’.

Schoolreis
NS ligt toe dat tijdens het teamoverleg is besloten dat de schoolreisjes dit schooljaar niet doorgaan. Het is niet
duidelijk in welke vorm het ingericht kan worden. Wel moet het niet voorbij gaan en is vanuit het team
besloten dat er wel een leuke dag georganiseerd gaat worden voor de groep. De leerkrachten hebben de
opdracht gekregen een alternatief programma te maken. Oftewel in welke vorm en op welke manier gaat nog
bedacht worden. Het gaat in ieder geval niet onder de noemer van schoolreis (bus, uitje, o.i.d.).
Vanuit school is de verwachting dat hiervoor geen inning nodig is. Er is een jaarlijkse budget van 60 euro per
groep voor een culturele activiteit. Dit is nog beschikbaar en gaat hiervoor gebruikt worden. Wanneer een
groep minder nodig heeft wordt in eerste instantie onderling geschoven met deze bijdrage. Mocht er echt een
tekort ontstaan wordt gevraagd of er een verzoek bij de OR gedaan kan worden. Naar verwachting zullen dit
overzichtelijke bedragen zijn/worden. Dit verzoek kan ingediend worden en zal naar verwachting betaald
kunnen worden.

Het kamp voor groep 8 gaat wel door. Hiervoor is net zoals vorig jaar de optie bij Earnewald gereserveerd. Of
dit ook met slapen wordt is nog onbekend, dit zal te zijner tijd besloten worden. Deze bijdrage zal wel geïnd
moeten worden. Welk bedrag is nog onbekend. DT zal dit navragen bij de leerkrachten.

Voor de huidige groepen 1-7 worden de schoolreizen verplaatst naar het begin van het volgende schooljaar
(2021-2022), september 2021.

SDG vraagt of dit eenmalig is en of er daarmee dus in het komende schooljaar een tweetal schoolreizen
zijn/komen? NS geeft aan dat dit nog niet besloten is. SDG geeft aan mee te nemen te overwegen dit altijd
naar september te verplaatsen, dit nu een schoolreis in september (lees begin schooljaar) bijdraagt aan de
groepsbinding en start schooljaar. NS geeft aan dit mee te gaan nemen.

Musical gr 8;
Deze gaat door; wordt wel in een alternatieve vorm met film en opnames. Of er inzet van de OR verwacht
wordt is nog onbekend.

Data van alles is nog onbekend.

7. Avond-4-daagse
Toelichting: het is de vraag of dit door kan gaan.

Op dit moment onbekend of dit doorgang gaat krijgen. MS gaat navragen bij KB of zij iets weet van de stand
van zaken. Er wordt wel afgevraagd of dit doorgang kan krijgen gelet op coronamaatregelen. Vorig jaar heeft
het een alternatieve vorm gekregen. SDG vraagt of dit eventueel op schoolniveau opgezet moet gaan worden.
Dit zal de OR dan moeten doen. Nu niet direct animo voor. Voor de volgende keer komt het weer op de agenda
om te bespreken.

8. OR-attenties
Toelichting: enkele jaren geleden is de OR gestopt met het verstrekken van attenties bij bijzondere
gelegenheden omdat de berichtgevingen hierover de OR niet bereikten. N.a.v. een voorbeeld van een
andere school (zie bijlage) wordt dit standpunt opnieuw bekeken.

Vanuit de aanwezigen wordt aangegeven dat ze openstaan om dit weer op te pakken, maar een belangrijk punt
dat naar voren komt is dat de communicatie duidelijk moet zijn. Daar ging het in het verleden juist mis.



NS geeft als voorstel om dit standaard op de agenda te zetten; dan kunnen deze zaken in ieder geval besproken
worden. In een situatie die op korte termijn een actie vraagt kan dit ook in de groepsapp geplaatst worden. Wel
is haar voorstel om één iemand daarvoor aanspreekpunt te maken, zodat het opgepakt kan worden.

JdH geeft aan de taak op te willen pakken; er wordt besproken dit per heden mee te nemen en bij de volgende
vergadering op de agenda te plaatsen. Er wordt besproken wie nog een attentie krijgen. De bijlage met
prijsindicaties worden overgenomen als uitgangspunt met als wijziging (opgenomen in bijlage) dat bij afscheid
OR-lid na periode een hoger bedrag wordt aangehouden. In begroting 21-22 wordt hier pas rekening mee
gehouden.

9. Communicatie
Toelichting: dit is een vast agendapunt. Zo kan iedere maand worden bekeken of en wie een stuk kan
schrijven over de activiteiten van de OR.

Geen punten; wordt verschoven naar de volgende keer.

10. Rondvraag

DT: “Kerstcommissie”; komt er een alternatief? JdH ligt toe dat de commissie het, wanneer de scholen weer
open gingen, wel door zouden laten gaan. Echter er is nog niets van de kerstcommissie gehoord. Daarmee is er
nog niet vastgesteld over hoe en wat het komt. JdH gaat het in de groep(sapp) gooien wat de stand van zaken is
en wat de plannen zijn/worden. Afhankelijk van deze terugkoppeling wordt de vraag en het moment met het
team besproken. Dat zal DT oppakken.

SDG; communicatie van groepjes gelet op coronamaatregel; er worden nu wel groepjes in school vastgesteld,
maar wordt dit ook gecommuniceerd naar ouders (anders heeft een dergelijke regel geen zin)? Dit is door
school niet gedaan. Dat is geen verantwoordelijkheid. Er wordt zoveel mogelijk vastgehouden aan de groepjes
in de klas, echter daarbuiten met pauze, etc. en na schooltijd is hier geen invloed op en wordt dit niet streng
nageleefd. NS stelt voor dit eventueel bij KB aan te dragen.

11. Sluiting

20:53 MS sluit vergadering; volgende vergadering 06-04-2021; agenda en (meet-)uitnodiging volgt.

Bijlage: voorbeeld van bedragen/attenties van een OR van een andere school

De OR heeft de volgende bedragen/attenties vastgesteld:

- Teamlid jubileum 25 of 40 jaar in dienst - €40,- in totaal (bloemen en cadeau)
- Teamlid wordt vader/moeder in totaal €25,- (kaartje + kleine attentie)
- Teamlid heeft te maken met een overlijden van een naaste – kaartje namens OR
- Langdurig ziek zijn van een teamlid – bloemetje/kaartje totaal € 15,-
- Teamlid gaat trouwen € 25,- in totaal
- Teamlid neemt afscheid van de locatie/het onderwijs € 40,-
- Afscheid van een OR lid – cadeaubon €25,-


