
 

 

Notulen groepsouderoverleg 

Datum: woensdag 20 januari 2021 

Tijd:           20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) - 21.30 uur 

Plaats:   Online via MS Teams   

Aanwezig:  Barbara, Kim, Carlijn, Lotte(alle OR) Sylvia van der burgh (school) 

1/2a Linda van Nieuwamerongen, 1/2b Anouk Roefs en Linda Koop 

1/2c Kimberly Leijbers Carina Schulte, 3/4a Tanja Hannibal Melissa van Zuijlen 

3/4b Lieke Nillisen, 3/4c Lieke Elbers, 6a Karin van Gaalen 

6b Lisette Arbeider,  7b Edwin van Nieuwamerongen 

8a Simone Rooijackers, Marjanka Dinissen, 8b Mirian Berends, Brenda Emers   

Afgemeld: Nikki Driessen (5), Lidewij (or) 

1. Opening, welkom, vaststellen agenda 

2. Verslag vorige vergadering. Notulen wordt goedgekeurd wel nog vragen hoe het nu 

gaat met de Parro app 

Is communicatie via Parro meer. Barbara geeft aan dat beter lijkt te gaan 

Verkeer Simone en Lisette zouden dit oppakken, is daar nog iets over te zeggen. 

Lisette reageert dat het besproken is 3-11 ook met Lieke (directeur). Lieke zou daarna 

contact opnemen met werkgroep. En dat er samen naar gekeken zou gaan worden. 

Door lock down is dit even geparkeerd 

Notulen van jaar vergadering kan in concept versie de website op, geen 

aanmerkingen. Kascommissie is nog niet ingevuld. Barbara vraagt of een van de 

aanwezige wil, nog geen reactie, vraag wordt uitgezet. 

3. Nieuws vanuit school 

Sylvia: verlenging lockdown nu bezig naar alle ouders te communiceren m.b.t. cito, 

rapporten, gr8 gespreken, morgen vergadering dus deze week of volgende week op 

mail.  Ook erg druk om noodopvang rond te krijgen (ong 48 kinderen maken gebruik 

hiervan van gr1 tot 8) hier worden 2 a3 leerkrachten opgezet. Financiële zaken kans 

en kleur zorgt dat alles intern opgelost moet worden. Heel fijn dat Sandra Dorris 

overneemt.  Andere dingen liggen stil vieringen en zo hopelijk kan alles snel weer 

open. 

Sylvia wil wel benadrukken dat er veel stress is. Je kunt niet achterlopen je bent op 

het moment op het goede moment. Leerkrachten gaan dadelijk zo goed mogelijk 



bedienen. School kan zich niet mengen in stress wat thuis is. Probeer het thuis ook 

leuk te houden.  

Simone geeft aan dat communicatie laat is, had graag vorige week voor gr 8 info 

gezien. Sylvia neemt dit mee  

Melissa heeft vraag van een ouder. Omdat Dik nu voor Pieta is en Dorris ook is 

uitgevallen en dik dus niet alle dagen werkt is zij het vaste gezicht kwijt. Met ophalen 

was er geen vertrouwd gezicht. Fijn dat er wel gemaild was dat Sandra de vervanging 

voor Dorris zou doen maar Sandra is voor vele onbekend graag een gezicht. Bij 

spullen wisselen was er geen vast gezicht voor de groep. Sandra was op dat moment 

wel in de klas werd door andere ouder gemeld. Lotte vult aan dat het kleine stukje 

individueel contact er niet is. Groep 4 ziet zijn vaste leerkracht niet. Gereageerd 

wordt dat andere ouders wel gebeld zijn. Dit is dus selectief geweest.  

Linda koop: overheid praat over 8 feb scholen echt over. Dan echt voor een week 

open of wat. Kans en  kleur Sylvia als geeft aan als overheid zegt open dan is het 

open, daar kan ik niks anders over doen. Is er dan aangepast rooster. Sylvia neemt dit 

mee en zorgt dat er op tijd gecommuniceerd wordt.  

 

4. Nieuws vanuit de groepsouders 

Wordt uitgenodigd te reageren 

Marjanka: groep 8 heeft niet veel hoeven doen. Wel al heel actief met bedenken hoe 

afscheid er uit moet gaan zien. Geeft tip om deze werkgroep vast in actie te laten 

gaan komen. Barbara geeft aan dat het initiatief vanuit school komt en dat draaiboek 

van afgelopen jaar er ligt. Deze was ook corona proof. Nu voor groep 8 andere dingen 

prioriteiten (verslagen, adviezen) voor carnaval wordt deze groep actief. 

Sandy geeft aan dat ze in werkgroep groep 8  zat ivm haar dochter. Was goed 

geregeld wel opstart probleempjes. Tijd was minder nodig ivm dat er mag minder. 

Geruststellend praatje. Ouders hebben hier meer last van dan de kinderen. 

Kim: met pet van werkgroep carnaval: De carnavals werkgroep is druk bezig om er 

een leuk feestje van te maken, waarschijnlijk is deze thuis er is voor alle kinderen iets 

extra. De vraag is of willen jullie hierbij helpen met het verspreiden. Tot nu toe een 

positieve reactie. Dit wordt per mail nog terug gekoppeld. 

 

5. Werkgroepen 

• Sinterklaas: een rustige viering moet nog geëvalueerd worden met de 

leerkrachten tot nu toe iedereen positief en kinderen hebben meer 

kunnen genieten  

• Kerst: in het water gevallen er is nog iets leuks bedacht wat nu staat in 

reserve bank bij bijv welkom terug  

• Carnaval: kort aangestipt al. Diverse ideeën corona proef, wel op school 

niet op school. Ook bij online les is natuurlijk een uitdaging om er toch ook 

een feestje van te maken, er zijn al vele ideeën. Kortom carnaval gaat 

door!!!! Hoe is nog de vraag!  

• Avondvierdaagse: nog niks over te melden 



• Schoolreis: staat op reservering voor 1 juli, mogelijk daarnaast nog een 

klein schoolreis bij meesterlijke juffen dag, dit is teruggekoppeld naar 

school.  

• Afscheid groep 8: wordt een deze dagen contact mee gezocht 

6. Financiën 

Carlijn: in november bijdrage brief (die voor de sint aangemeld zijn) 64% procent 

ontvangen, er is geschat op 80% (voorzichtig ivm corona) gaan nu al wel in goede 

richting. Wat over was van sint is bij kerst gelegd en dat wordt dus nog gedaan 

Bijpraten klassenpotje: normaal krijgen jullie nu de envelop (afscheidscadeau, bedrag 

is iets verhoogd ivm bijzondere jaar) Sylvia heeft in een lijst aangegeven welke 

leerkracht bij welke klas.  Carlijn laat lijstje zien welke leerkracht waar staat. Uitdelen 

is nu een beetje lastig. 

Twee ideeën 

1 groepsouder schiet voor, bon inleveren bij carlijn: → naam leerkracht, klas, iban en 

naam rekening houder. digitaal via or mail of in envelop in haar brievenbus  

2 niet voor schieten dan bij Carlijn envelop ophalen via mail aangegeven dat je dit 

wilt komen halen en wanneer. Restant dan met bonnen → naam leerkracht en klas 

terug in brievenbus 

Per klas in een keer inleveren dit is voor administratie handiger. Bij inlevering kan het 

max twee weken duren voordat je het terug hebt. 

Elke klas graag mailen welke optie ze kiezen.  

 

7. Activiteiten (door corona allemaal vraagtekens) 

Olympiade gaat waarschijnlijk ook niet door, Sylvia denkt dat eerst iedereen gevaccineerd 

moet zijn.  

• Pasen 

• Koningsspelen 

• Juffendag 

• Lief en leed: sylvia en marion zijn er weer Pieta start in febr weer. Dorris is 

nog thuis.  

• Handbal-/voetbaltoernooi: handbal kerst gaat niet door voetbal weten we 

nog niet 

• Kamp groep 8: wordt nog opgestart 

 

8. Ingebrachte punten 

9. Rondvraag:  via handje opsteken 

Linda Koop: groepsouder rol krijgen bij activiteiten als dit door gaat moet er nog een 

extra vergadering wordt gepland. Barbara je krijgt op tijd bericht we denken dat er 

nu nog geen extra vergadering nodig is 

 

20.44 afsluiting 


