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Notulen vergadering ouderraad 17-05-21  
Basisschool de Ontdekking schooljaar 2020-2021  

  

1. Opening  
Opening door voorzitter om 20:00 uur 

Aanwezig: Kris (voorzitter), Tamara S., Anja, Wilke, Marieke Vierwind, Kim, Marieke 
van Opijnen, Lindsey, Marieke van Loon, Else, Ineke, Carla, Suzanne, Simone, 
Tamara G., Rianne (notulist) 

Afgemeld:  Sabine , Bianca, Laura, Karin en Robbin 
  

2. Notulen vorige vergadering  
Geen opmerkingen 
   

3. Binnengekomen post  
Vooral reclame voor schoolreisjes en een aantal nieuwe machtigingen. De 
machtigingen zijn inmiddels al bij Robbin.  

4. Mededelingen en binnengekomen agendapunten  
• Opvolger Robbin/ Kim? (Robbin) 
Wie neemt de taak van penningmeester over als Robbin en Kim weg zijn? Kim zal 
volgend schooljaar ingewerkt worden en kan daarna nog 2 jaar penningmeester 
zijn, dus halverwege volgend schooljaar moet er wel een opvolger van Kim zijn. 
Omdat vanuit de OV niemand de taak op zich kan/ wil nemen, is er besloten om te 
werven onder de ouders (bij voorkeur uit de onderbouw)  
• Afscheid Bart (Carla)  
Carla gaat de mogelijkheden bekijken om vanuit de OV iets aan te bieden aan Bart 
aan het einde van dit schooljaar. Vanuit het team wordt er ook wat geregeld. Er zal 
door Else geïnventariseerd worden wat de ideeën vanuit het team zijn en zij koppelt 
dit terug aan Carla.  
Oproep aan alle leden om na te denken over een cadeau. Ideeën kunnen in de app 
gedeeld worden of via de mail aan Carla.  
Ook het afscheid van de oud leden zal dit schooljaar nog afgerond worden, omdat 
het niet duidelijk is wanneer er weer een feestavond kan plaatsvinden.  
• OV leden schooljaar 2021/2022: (Kris) 
Aan iedereen het verzoek om uiterlijk een week voor de volgende vergadering op 
het mailadres van de OV door te geven of je volgend jaar nog doorgaat of stopt. 
Kris maakt dan een inventarisatie. Op de volgende vergadering zal worden 
gekeken wat de stand van zaken is en of een werving van nieuwe leden nodig is.  



Tot nu toe heeft Bianca aangegeven te gaan stoppen volgend jaar.    
  

5. Financiën/Begroting  
Robbin is er niet, maar heeft de stand van zaken gemaild. Laatste incasso ronde 
vindt plaats in mei/ juni. Verder zijn de financiën bijgewerkt. Eventuele vragen/ 
opmerkingen kunnen worden gesteld aan Robbin.  

  
6. Komende activiteiten:  

• Schoolfotograaf: is vandaag en morgen op school 

• Schoolreisje: gaat niet door. Bart heeft aangegeven vooral te richten op wat 
er september volgend jaar kan.  

• Sportdag: gaat ook niet door 

• Avond vierdaagse: gaat niet door 

• Afscheid groep 8/ ijsje: is de commissie mee bezig 

• Kamp groep 8/ spooktocht: Marieke gaat bij het team informeren of er nog 
een spooktocht georganiseerd moet worden en koppelt dit z.s.m. terug.  

• Alternatief schoolreisje: Idee is om het afscheid van Bart te combineren met 
een leuke dag in thema op school. Het team zal hierover gaan brainstormen. 
Vanuit de OV kan er mogelijk budget vrijkomen van de avond vierdaagse 
(0,50 per kind) en de sportdag (1,75 per kind). Het gaat dan om een bedrag 
van 630 euro, gebaseerd op 280 kinderen. Marieke laat n.a.v. de 
brainstormsessie op 19 mei weten op welke dag de “feestdag/ afscheidsdag” 
plaats zal vinden. Dit zal in de app worden gecommuniceerd en wie graag 
wil/ kan helpen die dag vanuit de OV kan zich dan melden.  

7. Evaluatie:  
Pasen: er was geen ouderhulp mogelijk. Er hebben daarom twee stagiaires vanuit 
school geholpen. Er kwamen leuke reacties op de escape rooms die zijn gespeeld 
in de groepen 5 t/m 8. De groepen 1 t/m 4 hadden spelletjes in de sfeer van Pasen. 
Het was een fijne dag voor de kinderen.  

8. Nieuwsbrief:  
Stukje over werving nieuwe penningmeester. Carla maakt een opzet voor in de 
nieuwsbrief.  
  

9. Rondvraag:  
Geen punten voor de rondvraag. 

10 Sluiting  
Volgende vergadering is gepland op: 13 juli om 20:00 uur.  
Notulist:  Sabine 


