
 

 

Wat: Verslag Ouderraad 

 
 

Wie:  

Margaretha Soepboer (MS); 
Elisabeth Vogelzang-Van der Leest (EV);  
Kim Borgman (KB); 
Stephan de Groot (SdG); 
Brechtje Haarsma (BH); 
Janneke van der Wal (JvdW); 
Patrick Da Costa Gomez (PdCG); 
Anna Dam (AD); 
Tytsje Schievink (TS); 
Anja Westra; 
Janke de Haan. 

Wanneer: Donderdag 3 september 2020, 20:00 uur 

Waar: 't Partoer 

 

   

1. Opening 

Met kennisgeving afwezig: PdCG en JdH. 
 

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

3. Mededelingen ’t Partoer   
JvdW: Bauke en Sjoerdsje hebben een zoontje gekregen. 
 

4. Mededelingen en ingekomen stukken   
Er zijn geen mededelingen en ingekomen stukken. 
 

5. Vergaderrooster 2020-2021 
Het volgende vergaderrooster wordt vastgesteld: 

● Woensdag 21 Oktober (openbare vergadering) 

● Dinsdag 3 November 

● Dinsdag 1 December 

● Dinsdag 2 Februari 

● Woensdag 3 Maart 

● Dinsdag 6 April 

● Dinsdag 18 Mei 

● Dinsdag 15 Juni 

 

6. Ouderbijdrage 2020-2021 
SdG licht dit punt toe. Tijdens de openbare vergadering van oktober zal de 



 

ouderbijdrage voor 2020-2021 moeten worden vastgesteld. Ter voorbereiding hierop 
is dit punt geagendeerd. Afgelopen jaar is door Corona minder geld uitgegeven dan 
verwacht. Hierdoor is dus geld over gebleven. Het voorstel is daarom dit jaar geen 
ouderbijdrage te innen. De OR is hiermee akkoord. Dit zal worden voorgesteld tijdens 
de openbare vergadering. 
 

7. Vergaderwijze OR 2020-2021 
De OR kiest er voor om fysiek te vergaderen mits de 1,5 meter afstand kan worden 
gehaald. Voor de openbare ouderraad wordt om aanmelding gevraagd zodat in geval 
van grote opkomst de bijeenkomst evt. digitaal kan plaatsvinden. AD regelt de 
aankondiging via de Tillegraaf. 
 

8. Samenstelling / inzet OR 
MS licht dit punt toe. Het komend schooljaar zullen een aantal OR-leden het laatste 
jaar ingaan. Enerzijds doordat hun (jongste) kinderen naar de middelbare school gaan 
(BH en KB), anderzijds doordat ze het laatste jaar van hun tweede periode ingaan 
(MS). Aan een ieder de vraag hoe ze de inzet voor dit jaar zien en op welke wijze we 
het vertrek van drie OR-leden tijdig willen opvangen. JvdW licht toe dat DT 
waarschijnlijk in de OR blijft. Daarnaast zal Neeltje Schat (docent groep 3 / 4) de rol 
van JvdW in de OR waarschijnlijk overnemen. Onduidelijk is of zij dan ook Sinterklaas 
en Kerst gaat doen. Dit is hopelijk op korte termijn bekend, in ieder geval voor de 
volgende OR.  
AD doet de oproep om na te denken over het overnemen van de rol van de 
voorzitter en of er meer ouders zijn die actief willen worden. Dit zal dan ook bij 
openbare ouderavond aan de orde gesteld worden. Mocht dit niets opleveren dan 
kan er vanaf november aandacht worden gevraagd via de Tillegraaf. 
 

9. Herinrichting speelveld 
SdG vertelt dat de gemeente heeft aangegeven dat alle extra plannen niet door 
kunnen gaan omdat er moet worden bezuinigd. De extra plannen zouden worden 
betaald door de gemeente, ‘t Partoer en De Arke. Dit ging om bekosting van de 
plannen die door de leerlingenraad van ‘t Partoer en de Denktank van De Arke waren 
ingebracht, o.a. de kabelbaan en egaliseren van het veld. Het vervangen van de 
doeltjes gaat nog wel door.  
 
De vraag die nu voorligt is of De Arke en ‘t Partoer hun budget willen gebruiken voor 
investeringen ergens gezamenlijk op het plein?  
Afgesproken wordt dat SdG en MS gaan overleggen met de vertegenwoordiger van 
De Arke waarbij de inzet van de OR is om iets voor de midden- en bovenbouw te 
besteden zodat een gezamenlijke investering (op het kleuterplein) niet aan de orde 
is. De volgende ideeën komen voorbij: materiaal (tafeltennisbatjes, tennisrackets), 
extra tafeltennistafel. Er wordt ook nog gesproken over het verdelen van het budget 
over de drie bouwen. Dit punt zal met de leerlingenraad worden besproken. 
  

10. Sinterklaas 2020 
5 december valt dit jaar op zaterdag, de intocht is daarom op vrijdag 4 december. De 
verwachting is dat dit door kan gaan. MS gaat dit jaar voor het laatst in de commissie 



 

om over te dragen. Ook KB draait nog mee. TS doet Sinterklaas samen met AW om 
het overgedragen te krijgen van MS en KB. In oktober is de eerste vergadering. JvdW 
pakt dit op en plant een datum. 
 

11. Kerst 2020  
EV zit in de kerstcommissie, met BH en JvdW. Ook JdH schuift daarbij aan. Deze 
vergaderingen moeten weer los.  
 

12. Communicatie  
Op dit moment is er niks te communiceren over de inzet van de OR. 
 

13. Rondvraag   
 - AD: de MR vraagt of er ook gezamenlijke attenties namens OR/MR bij bijzondere 
gelegenheden worden gegeven? De OR is daar enkele jaren geleden mee gestopt, er 
is geen behoefte dat te veranderen. 
- SdG: hoe gaan de ouders benaderen om oud papier in te zamelen? AD merkt op dat 
er vorig jaar uiteindelijk meer ouders zich hadden aangemeld dan nodig waren. Die 
ouders zijn toen gevraagd of ze voor dit jaar konden worden benaderd. AD zal 
informeren bij deze ouders, SdG levert de inzamelingsdata aan. Als dat niks oplevert 
wordt de oproep daarna breder uitgezet. 
 

14. Sluiting   



 

 


