
 

 

 

 
 

Notulen vergadering ouderraad 16 november 2021 
Basisschool de Ontdekking schooljaar 2021-2022  

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

 

 
1. Opening  

Opening door voorzitter om 20:00 uur.  
 

2. Notulen vorige vergadering  
Geen opmerkingen 

 
3. Binnengekomen post  

Geen post (weinig zicht op wat er ligt gezien de nieuwe corona maatregelen) 

 
4. Mededelingen en binnengekomen agendapunten   

Er zijn geen agendapunten ingebracht. 
 
Mededeling vanuit school: de geplande kerstborrel op 23 december gaat niet door. 
Alle ouderactiviteiten zijn weer afgelast tot nader orde. Ouderhulp mag nog wel met 
kerst en sinterklaas, echter maar twee ouders.  

 

5. Financiën/Begroting  
Kascontrole is uitgevoerd en goed bevonden door Malika en Ellen. Volgend jaar zal 
Ellen de kascontrole doen samen met een nog te kiezen persoon. 
  
Stand van zaken dit jaar: Robbin heeft samen met Bregje (die komend jaar gaat 
meelopen) gezeten om een en ander door te spreken. Samen hebben zij de 
incasso eruit gedaan eind oktober. Eind november kan er weer een sessie worden 
gehouden om te kijken wat er terug gekomen is.  

  
6. Komende activiteiten:  

• Sinterklaas 
Er morgen maar twee hulpouders aanwezig zijn vanwege corona. Er moeten 
ook weer zakjes pepernoten gekocht worden en pakjes drinken. De 
pietenochtend kan niet groepsdoorbroken plaatsvinden en de kinderen uit groep 



 

 

7 en 8 mogen niet begeleiden. Er zullen nu dus binnen de eigen groepen 
activiteiten worden gedaan. Er komen pieten in school die eerst getest worden.  
Schoen zetten was vanuit het Sinterklaasjournaal ineens eerder, dus er is snel 
geschakeld. Morgen mogen de kinderen hun schoen zetten. Omdat de brief pas 
vandaag is uitgegaan, zal er vanavond nog een extra bericht uitgaan via Social 
Schools over het meenemen van een schoen.  
Het “ rommelen” in school vindt volgende week plaats. Aanstaande vrijdag (19 
november) wordt er weer een filmpje opgenomen in thema. Die wordt dan 
uitgezonden in de klas als er gerommeld is op school. 
Er is contact geweest met Sinterklaas en hij komt gewoon op 2 december.  

• Kerst 
De commissie is bij elkaar geweest en het plan is om groepsdoorbroken of in de 
klas iets te organiseren. In ieder geval weer iets met een lichtje.  
Ook zal er weer een filmmoment plaatsvinden op de vrijdag met chips en 
drinken. 
Op donderdagavond 23 december staat er vooralsnog een kerstdiner gepland. 
Alle kinderen mogen vanuit thuis iets meenemen, mits het handzaam is en ze 
het zelf mee naar binnen kunnen nemen. De ouders mogen niet mee naar 
binnen om het te brengen.  

 
7. Evaluatie:  

Er zijn nog geen activiteiten geweest, dus nog geen evaluatie. 
 

8. Nieuwsbrief:  
De eerstvolgende nieuwsbrief komt uit op 7 december 2021. Voor nu zijn er geen 
onderwerpen vanuit de OV.  
 
Marieke V. gaat met Elvira bespreken of we nog gaan communiceren via de 
nieuwsbrief of alleen met berichten via Social Schools wanneer er een activiteit 
plaatsvindt.  
 

9. Rondvraag:  
Kris: Er was een grote OV vergadering gepland in november met alle scholen uit 
Didam en Loil, maar deze is nu opnieuw uitgesteld. Er zijn nu geen onderwerpen 
die persé besproken moeten worden. Eén school had nog wel een mail gestuurd, 
omdat zij sinds kort een OV hebben en zich afvroegen of en hoe zij een ALV 
moesten doen. Kris heeft aangegeven dat de ALV normaal gesproken eenmaal per 
jaar plaatsvindt, maar dat deze nu is geannuleerd vanwege de maatregelen.  

 
10 Sluiting  

De volgende vergadering is op donderdag 13 januari 2022 om 20:00 uur.  
Notulist: Marieke van Loon.  


