
 

 
 

Notulen vergadering ouderraad 07 maart 2022 
Basisschool de Ontdekking schooljaar 2021-2022  

 
Aanwezig: Kris (voorzitter), Wilke, Anja, Marieke Vierwind, Kim, Marieke van Loon, 
Robbin, Sabine, Karin, Ineke en Suzanne (Notulist) 
 
Afgemeld/afwezig: Bregje, Rianne, Antoinet, Tamara G., Tamara S., Laura, Carla, 
Marieke v. O en Cindy 

 

 
1. Opening  

Opening door voorzitter om 20:00 uur.  
 

2. Notulen vorige vergadering  
Vraag over hoe de communicatie nu zal gaan? Via Social School en/of nieuwsbrief.  

 
3. Binnengekomen post  

Geen post. 

 
4. Mededelingen en binnengekomen agendapunten   

Er zijn geen agendapunten ingebracht. 
 
Feestavond, wens vanuit team 1 iemand. Spooktocht, leuk mits kamp doorgaat. 
Terugkoppeling naar Elvira.  
Spooktocht in combi met teamavond kamp, deels door team en deels door OV. 
Vivie vragen, er ligt nog een spooktocht “klaar” van het vorige kamp. Er zijn 
waarschijnlijk meerdere verhalen welke gebruikt kunnen worden.. Voor de 
spooktocht is nog geen commissie. Er moeten nog kostuums verzameld worden. 
Op dinsdagavond 28-6-22 is de spookavond. Marieke V, coördineert de mensen en 
hoeveel er nodig zijn. Kris stuurt Vivie een app of er verhalen zijn en of zij nog wil 
helpen. 
Feestavond wordt dit jaar georganiseerd door: Kris, Karin, Anja, Tamara en Elvira. 
Volgens jaar met iemand van MR erbij organiseren.   
 
Er gaat een bericht uit voor de inventarisatie OV, wie blijft en wie gaat er weg.  

 

5. Financiën/Begroting  
Geen vragen over de begroting. Robbin en Bregje doen samen in januari de 2e 
incasso en facturatie. De facturatie van afgelopen periode was nog niet 

bijgewerkt.   
 



 
6. Komende activiteiten:  

- Pasen: 
Op woensdag 13-4-22 (Halve dag) wordt er een paasactiviteit georganiseerd. 
QR-code speurtocht, voorbereiden. 2 ouders op school voor uitdelen lekkers.   

- Carnaval: 
Maandag 30-5 Prins en Prinsessen presentatie, vrijdag 3-6-22 viering carnaval. 

- Schoolreisje: 
Laatste week 18-4 tot 22-4 voor meivakantie. Sylvia heeft aangegeven dat de 
leerlingenraad graag wil meedenken met schoolreisje. Plan nu is Megapret en 
Toverland. Eventueel ook voor Pasen bij betrekken. Wordt nog teruggekoppeld.  

- Sportdag:  
Gaat dit jaar niet door. (budget gaat naar laatste schooldag). 

- Koningsdag:  
22-4-22 

- Schoolfotograaf: 
4 en 5 juli, fotograven Brenda en Claudia extra. Andere poses en achtergrond 
kleuren.  

- Avond 4 daagse: 
Kris krijgt geen contact met de stichting meer. Dit gaat vervallen. Wellicht in 
deze periode iets extra’s lekkers voor de kinderen. Optie is om hier een ijsje te 
doen. 

 
7. Evaluatie:  

- Sint: 
Sint was er leuk, de dag er naar toe was wat lastig maar eenmaal op school 
ging het super! Pietenochtend in de klassen was erg leuk, vooral de 
goocheltrucs.. Ook voor volgens jaar weet gewenst. Sint komt ook terug volgend 
jaar, nu alvast vast gelegd voor de vrijdag voor 5 dec.  

- Kerst; 
Weg er naar toe was erg hobbelig. Verder erg leuk! Met dank aan Anja en Friso. 
Er mochten geen ouders in de school, het team heeft alles geregeld. Brunch 
bevalt erg goed, geeft meer rust. Iedereen erg vol lof. Uiteindelijk € 35,- boven 
budget.  

 

8. Nieuwsbrief/SocialSchool:  
Morgen komt de nieuwsbrief voor algemene zaken. Alle info, vieringen en dergelijke 
zal via SocialSchool verlopen. Info loopt via Marieke V. 
 

9. Rondvraag:  
Kim: Wie heeft de paasmap? Carla heeft alle mappen, Kim vraagt na.  
Verder geen vragen.  

 
10 Sluiting: 
 De volgende vergadering is op dinsdag 17-5-22 + ALV en start om 19.30 uur.  

Notulist: Bregje  


