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Notulen vergadering dagelijks bestuur Ouderraad  

Datum:  Dinsdag 9 september 2021 

Tijd:   20.00 - 21.30 uur   

Plaats:   op school 

Aanwezig:        Barbara, Carlijn, Kim, Nicole, Lieke, Linda en Lotte  

Afmelding:  Lidewij, Irna 

1. Opening, welkom, vaststellen agenda, deze heeft een tijdschema om te kijken of dit 

helpt om minder uit te lopen, dit wordt ook bij de MR gedaan. Foto van de OR wordt 

bij de jaarvergadering gemaakt.  

 

2. Verslag vorige vergadering (actiepunten) 

• Beslisboom OR/MR (Barbara): MR heeft momenteel ander speerpunt, komt 

later dit jaar terug. MR (Babette) krijgt in de groepsvergaderingen ook een 

agendapunt voor nieuws uit MR. 

• Draaiboeken werkgroepen zowel Sinterklaas als schoolreis zijn aangeleverd, 

Barbara vraagt voor afscheid groep 8 een voorbeeld. 

• Materialen overzicht (Carlijn) + gebruik. Lijst is gemaakt maar nog niet 

compleet, Lotte is in de ruimte geweest waar alles staat. Korte samenvatting; 

zijn vele dozen versiering die uitgezocht moeten worden. Voorstel is dit te doen 

net voordat het materiaal gebruikt gaat worden en dan meteen weg te gooien. 

Zowel bij Sinterklaas, Kerst en carnaval. De verantwoordelijke van de 

betreffende werkgroep gaat dit op zich nemen. Voorstel is ook alles wat van de 

OR is in één ruimte neer te zetten. 

• Groepsoudergids is aangepast en verstuurd. 

• Leerlingenlijst wordt nog een keer bij administratie opgevraagd. 

 

3. Nieuws vanuit school 

• IJsje werd erg gewaardeerd, misschien volgend jaar echt op de laatste 

schooldag, het werd nu door leerkrachten als wat hectisch ervaren. 

• Joep houd ICT volledig bij.  Wanneer iets geplaatst moet worden (bijv. notulen) 

gaat dit via Nicole. Als het goed is kan Nicole bij de map waar alles in 

opgeslagen staat, Kim checkt dit. 

• Informatieavond kan niet doorgaan waardoor de omgekeerde 

oudergesprekken naar voren worden gehaald. Zo is er toch snel een eerste 

contact met ouders. 

• Start van het schooljaar is goed gegaan, alles lijkt steeds meer naar het normaal 

te gaan. 
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• Er is een nieuwe administratief medewerker, Jeanette van Kessel, ze is vier 

dagdelen aanwezig op school (ma- en dinsdagmiddag, woe- en vrijdagochtend). 

• Leuk nieuws; Rosa (leerkracht groep 1-2C) is bevallen van Jop. Cadeau en kaart 

zijn al verzorgt. Kaily is in december uitgerekend. 

Nicole gaat kijken wat haar invulling binnen de OR gaat worden, haar werkdagen zijn ma, 

din en don. 

Voor in de PaschalisFlits; oproep voor nieuwe leden. Lotte heeft er met de 

Sintwerkgroep één gemaakt en zet deze als voorbeeld op de OR app (wie zorgt dat dit 

samengevoegd naar Nicole gaat zodat het geplaatst gaat worden?) 

4. Werkgroepen 

Voor in de PaschalisFlits: oproepje voor nieuwe leden. Lotte heeft er met de Sinterklaas 

werkgroep één gemaakt en zet deze als voorbeeld op de OR app (wie zorgt dat dit 

samengevoegd naar Nicole gaat zodat het geplaatst gaat worden?) 

Irna moet de werkgroepleden vanuit school nog verdelen, Lotte neemt hierover contact 

met haar op. 

▪ Sinterklaas: (Lotte) eerste vergadering staat gepland, cadeauboeken zijn binnen 

dus we kunnen van start. Lieke sluit ook aan in werkgroep. 

▪ Carnaval: (Kim) Kim moet tekst nog aanleveren, aanvraag voor optocht moet 

waarschijnlijk gedaan worden, kijkt ze even na, in november wordt met deze 

werkgroep gestart 

▪ Avondvierdaagse: (Kim) verder werkgroep nog helemaal leeg. 

▪ Schoolreisje 21 oktober: Idee om naar Waalhalla te gaan met de hele school. Even 

kijken wat er daar geboden wordt en of dat mogelijk is budget technisch en 

leeftijds technisch. Vanuit school komt nog de vraag of het een mogelijkheid is 

het schoolreisje op 22 oktober te plannen, dit is een halve schooldag. Het blijft op 

21 oktober. Voor het schoolreisje in juni zijn de parken al gereserveerd. 

▪ Afscheid groep 8: afgelopen schooljaar financieel nog wel wat vragen. Nu zijn 

bedragen alsnog door de OR aan de verschillende ouders voorgeschoten. Factuur 

ligt op school. Nicole checkt bij Jeanette of deze aangekomen is. Verder is dit 

goed gegaan. 

 

5. Financiën   

Financieel jaar is nog niet helemaal gesloten omdat er een aantal groepsouders zijn 

die bonnen kwijt zijn. Idee is om hiervoor aan het eind van het schooljaar een 

reminder naar de groepsouders te sturen. Zodat het schooljaar echt afgesloten kan 

worden voordat het nieuwe schooljaar start. 

 

In de begroting zijn eigenlijk dezelfde bedragen als vorig schooljaar meegenomen 

(even onder voorbehoud van het aantal leerlingen). Er zitten dit jaar 47 leerlingen in 

de groepen 8. 
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Kascommissie moet nog gepland worden, Karlijn komt met een datum en 

communiceert dit naar de kascommissie. 

 

Jaarvergadering wordt via teams gedaan i.v.m. de nog lopende maatregelen en 

onzekerheden omtrent deze maatregelen. 

 

6. Activiteiten 

▪ Kinderboekenweek: Lotte sluit dit nog met Paola kort i.v.m het in kaart 

brengen van de boeken voorraad.  

▪ Kerst: Invulling is nog niet duidelijk, alles is nog open. 

▪ Pasen: de paashazen werden erg gewaardeerd dus die willen we dit jaar weer 

laten rondlopen. 

▪ Koningsspelen: deze staan nog niet in de agenda. Sportolympiade zijn op 21 

april 2022, deze staan niet in de jaarkalender.  

▪ Meesterlijke juffendag: hiervoor dit jaar geen OR budget, voorkeur is 

vroegtijdig datum communiceren naar groepsouders. 

▪ Handbal-/voetbaltoernooi : Mariska vragen of ze dit voor dit jaar weer wil 

doen. 

▪ Kamp groep 8 locatie is geboekt (zelfde locatie als afgelopen schooljaar). 

7. Ingebrachte punten: 

Paschalis t-shirts liggen per maat opgeborgen, zijn kwalitatief nog goed dus worden 

niet vervangen, het is wellicht wel nodig om ze een keer te wassen alvorens ze weer 

worden gebruikt. 

8. Rondvraag 

Linda: vraagt aan Nicole of de nieuwe administratief medewerker zich nog voorstelt 

in de PaschalisFlits.  

Lotte: legodoosjes, er wordt gekeken of deze ergens aan geschonken kunnen 

worden.  

Tafel: gekeken of deze dit jaar gebruikt gaat worden, zo niet dan hier een ander doel 

voor zoeken.   

Ouders miste bij de opening van het schooljaar een warm welkom. Dit was voorheen 

wel. Nicole geeft aan dat dit ook de intentie van de school is, maar dat de 

maatregelen dit niet toelieten, zij neemt dit mee voor volgend schooljaar. 

 

 


