
Wat: Agenda Ouderraad

Wie:

Margaretha Soepboer (MS);
Elisabeth Vogelzang-Van der Leest (EV);
Kim Borgman (KB);
Stephan de Groot (SdG);
Brechtje Haarsma (BH);
Debbie Post (DP);
Danaïa Tuinenga (DT);
Anna Dam (AD);
Janke de Haan (JdH);
Alex Jongedijk (AJ).

Afwezig:
Tytsje Schievink (TS);
Danaia Tuinenga (DT);
Kim Borgman (KB).

Wanneer: Dinsdag 7 september 2021, 20:00 uur

Waar: obs ‘t Partoer

1. Opening

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

3. Mededelingen ’t Partoer
Er zijn geen mededelingen.

4. Mededelingen en ingekomen stukken
Ter informatie zijn de afspraken die SdG en AD namens de OR met de directeur maakten over
ouderbijdrage, schoolreisjes, kamp groep 8, musical & afscheid groep 8 en bbq/slotactiviteit
groep 8 met de OR gedeeld 1. BH vraag wat de richtprijs is voor het kamp van groep 8. AD
legt uit dat dit 70 euro per kind is uitgaande van 2 overnachtingen. De richtlijnen staan los
van de afspraken en zijn gecommuniceerd in een mail naar de directeur.  DP neemt deze
richtlijn mee naar de leerkrachten voor groep 8.

5. Ontwikkelingen inrichting schoolplein
DP licht toe dat er een werkgroep is waarin  onderbouwleerkachten van ‘t Partoer en de Arke
zitten. Ook de leerlingenraad en de denktank worden er bij betrokken. Het is de bedoeling
dat deze werkgroep dit jaar een plan ontwikkelt samen met een professioneel bedrijf. Het
idee is een gezamenlijk kleuterplein van Arke/Partoer, dit gaat dan om speeltoestellen, groen
en speelbulten. Nu ligt de focus op dit onderdeel van het schoolplein, daarna is onderdeel
middenbouw aan de beurt en daarna het onderdeel voor de bovenbouw.

Er wordt nu geld gevraagd uit het NPO om de motorische achterstand in deze groepen in te
halen. Afgesproken wordt dat de OR het beschikbare budget voor deze ontwikkeling
reserveert maar dat er vanuit wordt gegaan dat de werkgroep zoveel mogelijk richt op het



maken van een plan dat past binnen de gevraagde NPO-gelden.

6. Kinderboekenweek
Op 13 oktober sluit ‘t Partoer de Kinderboekenweek af met een boekenbeurs op school. Van
14.00 uur tot 15.15 uur. De kinderen hebben in hun eigen lokaal een kraampje waar ze
boeken mogen ruilen en verkopen. Alle boeken kosten 50 cent. Wat ze verdienen mogen ze
houden. Afgesproken wordt dat EV ranja en koffie/thee met cake klaar zet voor de verkoop
(met hulp van bovenbouwleerlingen). Mogelijk kan JdH ook helpen, dit weet ze begin
oktober.  Mocht dat niet lukken is AD beschikbaar om een deel van de tijd te helpen.

De opbrengst van deze boekenbeurs zal gebruikt worden voor boeken of een leuk
abonnement voor school. DP zoekt nog uit of de boekenbeurs alleen voor de kinderen of ook
voor de ouders is.

7. Ouderbijdrage 2021-2022 en begroting 2021-2022
SdG licht aan de hand van het financiële jaarverslag 2020-2021 het positieve resultaat toe.
Dit komt doordat er meer inkomsten zijn ontvangen dan uitgaven gedaan. De COA-gelden
zijn ontvangen en er was een hogere opbrengst voor oudpapier vanwege de gestegen
papierprijs. Afgelopen jaar heeft de OR de ouderbijdrage op nul gezet omdat er al een aantal
jaren sprake was van een overschot.

Vervolgens licht SdG de concept-begroting 2021-2022 toe. Omdat er nog steeds sprake is van
een overschot is de OR van mening dat over schooljaar 2021-2022 de ouderbijdrage opnieuw
op nul kan worden gezet.

Afgesproken wordt dat tijdens de openbare OR op 26 oktober wordt voorgesteld de
concept-begroting 2021-2022 zoals besproken vast te stellen en de ouderbijdrage op nul te
zetten. Een duidelijke uitleg over die keuze is dan wel van belang.

8. Baard/snor Sint
MS legt uit dat één van de leden van de Sinterklaascommissie met de Sint naar Koopal gaat
om de baard aan te laten meten. De richtlijn hiervoor is opgenomen in de concept-begroting
2021-2022.

9. Sinterklaas 2021
MS zat met KB namens de OR in de Sinterklaascommissie. TS neemt dat over. Er wordt
afgesproken dat het nieuwe aanstaande OR-lid ook alvast zal worden benaderd met de vraag
of zij hier bij aan wil schuiven. AD zal bij haar polsen en haar in contact brengen met TS. MS
geeft TS haar overdrachtsdossier.

DP gaat nadenken en informeren in het team of er nog betrokken ouders zijn die kunnen
worden benaderd voor aanvulling van de OR. Er is nog ruimte voor één ouder in de OR.

10. Kerst 2021
EV en JdH vertellen dat de Kerstcommissie  nog niet bij elkaar is geweest. Het is weer
afwachten of er überhaupt iets kan worden georganiseerd.

DP laat via de app nog weten wie vanuit het team aanschuiven bij de Kerst- en
Sinterklaascommisssie.



11. Lief en leed
Afgesproken wordt dat JdH een bloemetje stuurt naar een personeelslid dat wordt
geopereerd. DB gaat navragen of de OR hiervoor het adres kan krijgen.

12. Communicatie
Voor de openbare OR zal AD het jaarverslag maken en een aankondiging hiervan schrijven
voor in de Tillegraaf. Verder heeft in de laatste Tillegraaf een bericht gestaan over de extra
bijdrage van OPA, Oudpapier.

13. Rondvraag
- SdG zoekt nog een ouder voor de kascommissie voor controle van het financiële jaarverslag
2020-2021. Iedereen zal hierover nadenken, JdH weet misschien iemand en zal dit aan SdG
doorgeven.
- SdG vraagt waarom de omgekeerde oudergesprekken alleen maar overdag plaats kunnen
vinden. DP vraagt zich af of dit een vraag voor dit overleg is en geeft aan op de vraag terug te
komen. AD oppert of het wellicht een oplossing is als deze gesprekken voortaan eerder
worden aangekondigd.

14. Sluiting


