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Notulen vergadering ouderraad 17-11-20  
Basisschool de Ontdekking schooljaar 2020-2021  

  

1. Opening  
Opening door voorzitter om 20u 
Aanwezig: Robbin, Kris, Laura, Simone, Anja, Marieke, Marieke 
Cindy, Carla, Sabine, Suzanne, Kim 

Afgemeld:  Wilke, Antoinet, Marieke, Karin, Tamara , Bianca, Tamara 
  

2. Notulen vorige vergadering  
Zijn verloren gegaan   

3. Binnengekomen post  
Robbin gaat de binnengekomen machtigingen verwerken. 

4. Mededelingen en binnengekomen agendapunten  
 • Notulist is tot het einde vh jaar bekend  
 • Adreslijst, geen opmerkingen behalve e-mail Wilke   

• Afscheid oude OV leden; zodra de mogelijkheid er is om 
samen te komen dit dmv een “Amerikaans feest” afscheid   
te nemen.   
• kerstdiner gaat niet door, met huidig budget kom je op €0,93 
per kind uit. Anja regelt brood. Robbin geeft aan dat er 
mogelijkheden zijn, na stemmen iedereen akkoord op extra 
budget van max. €100 

   
  

5. Financiën/Begroting  
• Vrijwillige bijdrage blijft hetzelfde als vorig jaar 
• Incasso gaat eind november 
• Restant schoolreisje + teruggaven Puck & CO  
• Sinterklaas-> uitgave voor cadeautjes, boodschappen en 

surprises  



• Contact geld over, storten kost geld of het voor kerst gebruikt 
kan worden. Geld via privé rekening storten & overmaken naar 
rekening OV. -> Regelt Carla 

• Schoolreisje aantal leerlingen x €7,50. En deel van groep 7 eraf 
en voor kamp gebruiken. €16,50 in het geheel gebruiken voor 
kamp. ( dit gaat van totaal bedrag schoolreisje af). €28,50 per 
kind voor kamp  

  
6. Komende activiteiten:  

•  Sinterklaas: 
o  Pietenochtend kleiner houden per klas naar het dansen 

incl pieten. Alle kinderen krijgen zakje pepernoten 
( verpakt). Sinterklaas is verzet naar 3-12 vanwege 
andere keuze voor pieten.   

o Sinterklaas & Sinterklaas journaal komen de facturen 
achteraf  

• Kerst: Ontbijt, knutsel ( onderbouw ochtend, rest middag) potjes 
met lampjes en placemat. Kerstkaarten voor wenswijk en groep 
1-4 mee naar huis. Vrijdagochtend film kijken. 

7. Evaluaties:  
Feestavond groep 8 was groot succes! Namens de leraren bedankt 
voor het organiseren 

8. Nieuwsbrief:  
• Informatie over sinterklaas, kerst.  
• Vervallen ALV.  

  
9. Rondvraag:  

Geen punten  
10 Sluiting  

Volgende vergadering is gepland op: 7-1-21 om 20 uur  
Notulist:  Marieke?


