
 

                                                                                 
 
 

Notulen 2e vergadering ouderraad 15-11-2022  
Basisschool de Ontdekking schooljaar 2022/2023 

  
 

 1. Opening  
Opening door voorzitter om 19:40 uur   
Aanwezig: Karlijn, Carla, Kris, Rianne, Anja, Wilke, Karin, Kim, Marieke O, 
Mariek v L, Iris, Paula, JB, Judith, Suzanne, Bregje, Antoinet en Tamara 
(notulist) 
Afgemeld: Ineke, Simone, Marijke, Nathalie, Seniz, Nicole, Laura   
  
 2. Notulen vorige vergadering  
Geen opmerkingen 
  
 3. Binnengekomen post  
Rabo-reader, machtigingen 
  
4. Mededelingen en binnengekomen agendapunten  
 • De klappers vd activiteiten worden allemaal voorzien van een usb 

stick. Eind van het schooljaar/activiteit de benodigde informatie 
inscannen en mailen naar de ov mail ivm het digitaliseren van de 
informatie 

 • Leerlingen- en allergielijsten vraagt de voorzitter op bij Nienke, dus 
de voorzitter van desbetreffende activiteit koppelt dit (indien nodig) 
terug naar de voorzitter. Marieke Vierwind vraagt bij Elviera na wie er 
verantwoordelijk is voor een up to date allergielijst 

 • Aftredingslijst leden: hier komt men op terug   
 • Bonnetjes en andere financiële stukken graag aanleveren via de mail 

van de penningmeester en niet via Whats-app; 
penningmeester.ontdekkingdidam@gmail.com  

•   Voorstel op de ouderbijdrage te vergogen naar € 30,- wordt tijdens    
de ALV in het voorjaar besproken 
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 5. Financiën/Begroting  
Nog niet alle machtigingen zijn binnen.  
De sportdag heeft geld overgehouden. 
De sinterklaasactiviteit is over hun budget gegaan, dit heft elkaar op 
De vraag wordt gesteld of de ouderbijdrage ook in termijnen betaalt kan 
worden, voor mensen met meerdere kinderen op school is het wel een 
groot bedrag om in één keer over te maken? 
Is het niet goedkoper om eventueel naar een andere bank over te stappen, 
omdat de Rabobank toch wel veel kosten in rekening brengt? 
  
 6. Komende activiteiten:  
Sinterklaas: 
Zijn een heel eind op weg. De Pietenochtend wordt verdeeld in de groepen  
1-2 en 3-4. Er worden deze ochtend 5 activiteiten gedaan waaronder  
pepernoten bakken. 
Het programma van 2 december moet worden ingekort qua tijd (korte dag) 
 
Kerstmis: 
Er komt dit jaar weer een kerstdiner. Mocht het onverhoopt niet door  
kunnen gaan, dan kan er terug gevallen worden op een back-up plan 
  
 7. Evaluaties:  
 Geen evaluaties 
 
 8. Social schools:  
Sinterklaas: er komen 2 filmpjes  
 
 9. Rondvraag:  
Iris: Is op de Liemersbeurs avond geweest en vraagt zich af of dit iets voor  
school is? Het idee hierachter is sponsoring/ ruilen/ in ieder geval met  
gesloten beurs. 
Wat is het standpunt van Elviera over sponsoring?  
 
Bregje: Is het mogelijk om de inschrijvingen voor de Ontdekking niet  
digitaal te maken? 
 
Bregje en Iris gaan bovenstaande punten samen met Elviera bespreken. 
 
 10. Sluiting  
Volgende vergadering is gepland op: 11 januari om 20 uur  
Notulist:  Marieke van Loon 


