
 

 

 

 
 

Notulen vergadering ouderraad 6 oktober 2021 
Basisschool de Ontdekking schooljaar 2021-2022  

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

 

 
1. Opening  

Opening door voorzitter om 20:00 uur. Kris heet iedereen welkom op de eerste 
weer fysieke vergadering na een lange periode van digitaal vergaderen vanwege 
corona.  
 

2. Notulen vorige vergadering  
Geen aanvullingen of opmerkingen 

   
3. Binnengekomen post  

Machtigingen voor de ouderbijdrage heeft Robbin uit het postvak gehaald en ook 
reclame voor schoolreisjes. Deze reclame is inmiddels bij de juiste commissie. 

 
4. Mededelingen en binnengekomen agendapunten   

• Save the date: 
Op donderdag 23 december aanstaande zal er aansluitend aan de kerstviering 
een kerstborrel plaatsvinden samen met het team, mits de maatregelen het 
toelaten. 

• Allergielijst: 

Er is aan via Elviera gevraagd om aan het team te vragen om de lijst te 
controleren. Nienke zal deze dan bijwerken. Mogelijk dat er voor Sinterklaas nog 
een update komt.  

• Aanwezigheid team bij vergaderingen 
In overleg met Elviera zal er vanuit het team geen vertegenwoordiging meer zijn 
bij de OV vergaderingen, omdat een aantal leraren ook van ver moeten komen. 
Marieke Vierwind is de schakel tussen het team en de OV.  

• Penningmeesterschap Kim 
Kim heeft aangegeven vanwege privé omstandigheden het 
penningmeesterschap niet te zullen oppakken. Omdat Bregje het over zal gaan 
nemen van Robbin en Robbin nog twee schooljaren begeleidt, is er verder geen 



 

 

opvulling nodig. Bregje zal officieel vanaf januari 2022 gaan meelopen en er is 
al een afspraak gepland met Robbin binnenkort.  

 

5. Financiën/Begroting  
Robbin is bezig met de afrekening van vorig jaar. Hij moet de bonnen nog checken. 
Daarna kan de kascontrole plaatsvinden. Dit moet in ieder geval voor de algemene 
ledenvergadering. Malika zal de kascontrole uitvoeren samen met iemand anders. 
Dit is het laatste jaar dat zij dit kan doen, omdat er iedere twee jaar een ander 
persoon benaderd moet worden vanwege de onafhankelijkheid.   
De leerlingenlijsten zijn opgevraagd, zodat de begroting voor dit schooljaar 
afgerond kan worden. Robbin zal de begroting rondmailen.  
 
Het is de vraag wat doen met het geld dat over is van het schoolreisje dat niet is 
doorgegaan. Een deel is besteed aan de frietkar, maar er is nog € 5.300 over.  
Er wordt gestemd en iedereen is voor het uitsmeren van dit bedrag over twee jaar 
voor bij het schoolreisje/ schoolspektakel.  
Het geld kan eventueel ook nog gebruikt worden om tekorten op te vullen bij andere 
potjes als dit aan de orde is. Verzoek om bij grote overschrijdingen van het budget 
eerst contact op te nemen met Robbin.  
 
Ten aanzien van het schoolreisje merkt Marieke Vierwind op dat Sylvia heeft 
aangegeven dat het wellicht leuk is om de kinderen mee te laten denken middels 
een enquête over hun wensen voor een schoolreisje. De schoolreiscommissie gaat 
hierover brainstormen.   

  
6. Definitieve commissielijst bepalen 

De verschillende commissies worden doorgenomen. Ten aanzien van de sportdag 

wordt opgemerkt dat Welcom is benaderd in verband met een mogelijke combinatie 

met de Koningspelen. Er is nog niet veel bekend, omdat ze nog in afwachting zijn 

van het verloop van de corona maatregelen. Daarnaast zijn er drie nieuwe 

combinatie functionarissen. Marieke Vierwind blijft in contact met Welcom en in 

januari/ februari zal er een knop worden doorgehakt over de sportdag. 

Voor de commissie fotograaf zijn er eigenlijk teveel mensen, maar opgemerkt wordt 

dat het goed is dat er ook een aantal “nieuwe” mensen mee draaien, omdat de 

kennis straks verloren zal gaan als de “oude/ervaren” leden geen deel meer uit 

maken van de OV. Dit geldt overigens voor meer commissies dat er goed gekeken 

moet worden dat er een mix is van “oud” en “nieuw”  

Ten aanzien van de Avondvierdaagse merkt Kris op dat zij geen enkel contact kant 

krijgen met de organisatie, dus de datum is onbekend en ook is het onduidelijk of 

het dit jaar wel doorgaat. Meestal is het in de eerste week van juni. Kris zal blijven 

proberen contact te krijgen.  

Ten aanzien van het kamp van groep 8 is het de vraag of er nog animo is voor de 

spooktocht, omdat dit eigenlijk geen activiteit van de OV is. Elviera gaat eerst met 

het team overleggen of er überhaupt nog animo voor is om een dergelijke tocht te 

organiseren. Het punt zal daarom terugkomen op de agenda voor de volgende 

keer.  

Ten aanzien van de feestavond aan het einde van het lopende schooljaar/ begin 

nieuwe schooljaar is in het team medegedeeld dat er ook mensen vanuit het team/ 



 

 

de MR nodig zijn voor de organisatie. Ook dit punt zal terugkomen op de volgende 

vergadering.  

De definitieve commissielijst is vastgesteld en wordt rondgemaild.  

7. Komende activiteiten:  
Ten aanzien van Sinterklaas zijn de kadootjes uitgezocht en binnen. Sint is 
geregeld en zal dit jaar wederom op de donderdag komen, omdat dit goed bevallen 
is. Alle groepen uit de onderbouw kunnen dan een kwartier bij hem zijn en er is ook 
tijd over voor een bezoek aan de andere bouwen.  
 
Ten aanzien van de kerstviering zal er na de vakantie een eerste vergadering 
gepland worden.  

 
8. Evaluatie:  

Met de musical heeft de OV geen bemoeienis gehad (met uitzondering van het 
regelen van chips), omdat dit vanwege corona nu anders georganiseerd was. Voor 
het afscheid van groep 8 hebben de kinderen een etui met naam en inhoud 
gekregen. Het is onbekend wat ze hier van vonden. Het ijsje was wederom heerlijk. 

 

9. Nieuwsbrief:  
Komt nu één keer per kwartaal uit. Er zijn voor nu geen onderwerpen voor de 
nieuwsbrief.  

 
10. Rondvraag:  

Marieke Vierwind merkt op dat de kadootjes voor de leraren met hun verjaardag 
zeker gewaardeerd worden, maar het is ook merkbaar dat het veelal “op de grote 
hoop” belandt. Dit is eigenlijk zonde, omdat het toch geld van de kinderen is. Er 
wordt daarom besloten om voortaan met de verjaardag alleen een kaartje te doen.  
Tijdens de “Dag voor de Leerkracht” wordt er een kleinigheidje gedaan en ten 
aanzien van de jubilea blijft het zoals het voorheen was, oftewel wel een attentie.  

 
10 Sluiting  

De volgende vergadering is op dinsdag 16 november + ALV, aanvang om 19:30 
uur. Notulist: Rianne.  


