
 

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); 
Anna Dam (AD); 
Tytsje Schievink (TS); 
Janke de Haan (JdH); 
 

Afwezig: 
Anja Westra (AW); 
Kim Borgman (KB). 

Wanneer: Dinsdag 1 december 2020, 20:00 uur 

Waar: '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   
De ingekomen e-mail van Stichting OPA wordt besproken waarin OPA aangeeft dat namens 
‘t Partoer niet op twee maar op drie ochtenden moet worden geholpen met de 
papierinzameling. Afgesproken wordt dat SdG richting OPA zal toelichten dat het lastig is 
ouders te mobiliseren en daarbij zal informeren waar deze verhoging nu opeens vandaan 
komt. Hierbij zal ook worden verwezen naar de structurele inzet die één van de ouders van ‘t 
Partoer levert. SdG informeert bij de betreffende ouder naar haar inzet over het afgelopen 
jaar. Voor de twee ochtenden moet er nog één ouder worden gevonden. AD maakt hiervoor 
een oproep voor in  de Tillegraaf. 
 

5. Samenstelling OR 
NS geeft aan dat de ouder die benaderd is voor de rol van voorzitter heeft laten weten dit 
wel te willen. Daarnaast heeft zij een ouder benaderd met een dochter in groep 1 die ook in 
de OR wil. Tenslotte is er nog een ouder die enthousiast is maar er nog even over na wil 
denken. Afgesproken wordt dat de eerste twee voor de laatste vergadering voor de 
zomervakantie worden uitgenodigd zodat ze twee vergaderingen mee kunnen doen voordat 
ze echt in de OR komen. Er zal dan ook opnieuw contact worden gezocht met de ouder die 
er nog even over na wil denken. NS geeft dit door aan de betrokken ouders. 
 



6. Sinterklaas 2020 
TS licht toe dat alles geregeld is voor vrijdag. De Sint wordt verstopt in school, de gymzaal 
wordt omgebouwd tot geheime slaapplek. De kado’s komen morgen. 
 

7. Kerst 2020 
EV vertelt dat de groepen 1-4 de woensdag voor de kerstvakantie kerst vieren op school van 
17:00 - 18:15 uur. De andere groepen vieren dit op de donderdag voor de kerstvakantie op 
school van 17:00 - 18:30. Er wordt eten geregeld door de kerstcommissie: patat en 
pannenkoeken worden besteld. In de klas is dan een kleinschalige activiteit voor de 
kinderen. Van de OR wordt dit jaar niet veel inzet verwacht. Komende donderdag is er weer 
overleg mocht er dan nog iets moeten worden afgestemd dan gaat dit via de groepsapp. EV 
neemt het idee van NS van eenvoudige sfeervolle aankleding van het plein mee. 
 

8. Communicatie  
- MS heeft met SdG een gesprek gehad met KB over zijn tekst in de Tillegraaf over de 

voetbalgoals. Er is een nieuwe tekst gemaakt en deze is inmiddels geplaatst. 
- MS vraagt AW om een stukje over Sinterklaas te schrijven in relatie tot de inzet van de OR. 

 
9. Rondvraag   

- SdG: hoe is het met de ballen voor de voetbalgoals? Hier gaat MS mee aan de slag. De 
opening is op 4 januari om 13:00 uur. Afgesproken wordt dat MS nog aan Fokje laat weten of 
de OR de ballen bij de opening wil aanbieden. 
 

10. Sluiting   



Bijlage: ingekomen email Stichting (zie volgende pagina)



 



OPA 


