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Notulen vergadering ouderraad 07-01-2021 
Basisschool de Ontdekking schooljaar 2020-2021 

  

1. Opening  
Opening door voorzitter om 20:00 uur 
Aanwezig: Kris, Tamara, Ineke, Marieke, Rianne, Anja, Wilke, Simone, 
Antoinet, Marieke, Robbin, Cindy, Carla, Sabine, Laura, Kim, Bianca, Karin, 
Marieke, Else 
Afgemeld: Tamara G, Suzanne 

  
2. Notulen vorige vergadering  

/ 

3. Binnengekomen post  
Robbin mag i.v.m. de geldende maatregelen de school niet in. Marieke zal af 
en toe in het postvak kijken.  

4. Mededelingen en binnengekomen agendapunten  
Robbin heeft voorafgaand aan de vergadering kenbaar gemaakt over 2 jaar te 
zullen stoppen als penningmeester. Kim heeft zich gemeld als opvolger, echter 
voor maar een aantal jaar. Robbin oppert het idee of het verstandig is nog 
iemand mee te laten lopen de komende 2 jaar. Verzoek is of iedereen hierover 
wil nadenken en dit als agendapunt meenemen in de volgende vergadering.  

  
5. Financien/Begroting  

Eind november is de eerste incasso eruit gegaan met een totaal van 
€7342,50. In totaal is er €990,00 gestorneerd. De administratieve kosten 
waren deze periode iets hoger (in december zijn de incassokosten wat hoger).   
Eind januari volgt de eerstvolgende incasso en facturen ronde.  

De kosten wat betreft Sinterklaas zijn volledig ingevoerd. Het budget is met 
€80 overschreden.  
De kosten wat betreft Kerst zijn tijdens de vergadering ook helemaal afgerond. 
De €100 die gereserveerd was als extra budget blijkt niet nodig te zijn 
geweest.  

  
6. Komende activiteiten:  

Carnaval: er wordt nog gewacht met definitieve plannen i.v.m. de lockdown. 
De gezamenlijke optocht van de scholen gaat zeker niet door. Er moet 



afgewacht worden wat er tijdens de eerstvolgende persconferentie wordt 
meegedeeld.  

7. Evaluaties:  
Sinterklaas: Iedereen is erg te spreken over de activiteiten rondom 
Sinterklaas. Erg tevreden over de Sint. De filmpjes voor de kinderen die niet 
aanwezig waren zijn als zeer positief bevonden. Graag volgend jaar ook 
gebruik maken van deze Sint (tijdig bespreken).  

Antoinet geeft aan gehoord te hebben dat een piet zijn/haar pruik in bijzijn van 
de kinderen heeft afgedaan. Dit moet bij Frank even nagevraagd worden.      
Bij navraag blijkt er bij Frank niks bekend over te zijn.  

Een aandachtspunt voor dit jaar: vooraf met alle leerkrachten kortsluiten of zij 
een bezoek van de rommelpiet op prijs stellen. Enkele leerkrachten (vooral 
bovenbouw) vinden een bezoek van de rommelpiet niet prettig.  
Een optie voor komend jaar: Sint op donderdag op school. Het is dit jaar als 
relax ervaren. De rust op vrijdag was prettig. 

Kerst: Het was even schakelen omdat de lockdown in ging, maar gelukkig was 
veel vooraf allemaal al geregeld. Bakkerij Van Bentum heeft al het brood 
gesponsord, dank hiervoor. De bestelde eieren die niet meer op tijd geleverd 
konden worden zijn aan de Voedselbank gedoneerd.  

De leerkrachten geven aan dat ze blij zijn dat het kerstontbijt nog wel is 
opgepakt. Er was zo voor de kinderen toch nog een kerstgevoel.  
Vanuit ouders vooral ook waardering dat er meteen is gecommuniceerd dat 
het kerstontbijt op dinsdag wel doorging.  
  

8. Nieuwsbrief:  
Informatie over carnaval (als hier al iets over bekend is)  

9. Rondvraag:  
Ineke: zwembad De Hoevert is gesloten. Alle versierspullen zijn meegenomen 
voor school en dienen een keer uitgezocht te worden. In samenwerking met 
de decoratiecommissie bekijken wat er gehouden wordt en waar het 
opgeborgen wordt.  

Verder geen vragen voor de rondvraag. 
  

10 Sluiting  
Volgende vergadering is gepland op: 24-02-2021 om 20:00 uur  
Notulist: Kim 


