NOTULEN Ouderraad OBS de Zevensprong, 04 juni 2020
Aanwezig
1. Daniëlle Dol (Voorzitter)
2. Marit Boone (Penningmeester)
3. Laura Schippers (Secretaris)
4. Katja Mulder
5. Antoinette Böcker

6.
7.
8.
9.
10.

Esther Biesheuvel
Eveline de Wit
Tamara Onos
Claudia Meskers
Simone de Graaf

Afwezig:
11. Ilse Loeve
(Penningmeester)
12. Jolanda Sinnige
13. Wouter Gimpel

Agendapunt
1 - Opening
De voorzitter Daniëlle opent om 20.05 uur de vergadering.
Er waren 3 afmeldingen.
We verwelkomen Simone de Graaf, de moeder van Valentijn (gr.5), en hopen dat zij ons
team komt versterken.
Claudia schuift deze vergadering ook aan. Zij zal steeds bij de eerste en de laatste ORvergadering aanwezig zijn.

Actie door

2 – Notulen
De vorige notulen zijn via de mail rondgestuurd, goedgekeurd en door Manuela op de site
geplaatst.
3 - Mededelingen/ingekomen stukken
4 – Schoolreisje
Door alle Coronamaatregelen is er besloten om het schoolreisje van dit schooljaar door te
schuiven naar volgend schooljaar. Ilse heeft de Dievliet geannuleerd, Marit zal nog aan
Ilse vragen of de bussen ook geannuleerd zijn.
Het team van school gaat volgende week de planning maken voor volgend schooljaar en
zal dan een nieuwe datum prikken.
Op de dag dat eigenlijk het schoolreisje zou zijn (maandag 29-6) zal de fam. Ter Reehorst
(Antoinette en Jochem) trakteren op een ijsje.
5 – Brief ouderbijdrage schooljaar 20/21
Jolanda heeft een opzet gemaakt voor de brief over de vrijwillige ouderbijdrage van
volgend schooljaar. Door het doorschuiven van het schoolreisje en het vervallen van een
aantal evenementen is er besloten om de vrijwillige ouderbijdrage van dit schooljaar door
te schuiven naar volgend schooljaar 2020/2021. Alleen bij (nog) niet betaalde leerlingen
en nieuwe leerlingen zal er nog om de vrijwillige ouderbijdrage gevraagd worden. De
leerlingen van groep 8 zullen dit jaar geen extra bijdrage voor het gr 8 kamp te betalen.
Dit zal verrekend worden. Leerlingen die niet deelnemen aan dit kamp zullen gewoon het
hele bedrag terug gestort krijgen. Net als de andere schoolverlatende leerlingen.
Claudia zal een lijstje met deze verlatende leerlingen aan Marit geven.
6 – Financiën/budget
- Dit schooljaar zijn er nog 33 leerlingen die geen ouderbijdrage hebben betaald.
Vorig jaar waren dit er 8. Dit grote verschil zal vast ook komen door het sluiten
van de scholen in maart. Claudia zal deze ouders wel opnieuw benaderen voor
het volgende schooljaar.
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Claudia wil graag het lijstje met budgetten iets meer verruimen. Zowel sommige
bedragen als de onderwerpen.
Claudia zal dit lijstje volgende week samen met het team bespreken en zsm aan
ons doorgeven zodat wij dit de volgende vergadering kunnen doornemen.
Voorstel van Claudia om het onderwerp lesverrijking op te hogen naar €100,-. Dit
zullen we samen met de rest van het lijstje de volgende vergadering bespreken.
Voorstel van Claudia om het onderwerp kinderboekenweek toe te voegen. Er kan
voor €500,- een leuk pakket aangeschaft worden waar de kinderen de gehele
kinderboekenweek plezier van hebben. Hier is meteen positief over gestemd
omdat de kinderboekenweek al snel in het nieuwe schooljaar start.
Voorstel van OR om dan ook met de verruiming van de budgetten 8 nieuwe
kerstbomen aan te schaffen voor in de klassen.

Claudia

7 – Ilse en Marit willen stoppen met het penningmeesterschap
- Dit bericht kwam bij ons allen als een verrassing. Gelukkig heeft Marit besloten
om toch te blijven, Ilse gaf wel aan helaas te willen stoppen.
- Simone heeft aangegeven dat ze Marit graag wil helpen bij het
penningmeesterschap. Daar zijn we erg blij mee.
8 – Overdracht penningmeesterschap
Is gelukkig dus niet meer nodig. Marit heeft het afgelopen jaar voldoende informatie
gehad tijdens de overdracht van Jolanda en gaat er vol goede moed tegenaan. Jolanda (en
ook Claudia) zijn altijd bereikbaar voor vragen.
Rondvraag
- Vraag naar nieuwe OR-leden. Simone wil Miranda, (de moeder van Lilly en Evy vd
Zon), wel vragen. En Diana, (de moeder van Tessy), wil Marit wel vragen. Deze
zullen voor de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar uitgenodigd worden.
- Esther Biesheuvel geeft aan dat het komende schooljaar haar laatste jaar bij de
OR zal zijn.
- Claudia vraagt of en verzoekjes zijn voor op de planning van 20/21:
Misschien schoolreis aan begin schooljaar? / Vossenjacht met pasen / Kinderdisco
/ Eindfeest / Ouderborrel met kerst / religie-feestjes (elk jaar een andere religie)
- Laatste schooldag Donderdag 2-7 Buiten een kinderdisco met een opblaasglijbaan
het schooljaar uitglijden en een ijsje aanbieden van de ijskar.

Simone
Marit

Baan: Antoinette
IJskar: Danielle
Muziek: Danielle

Sluiting
We nemen met een bos bloemen afscheid van Katja die de OR na heel veel jaar gaat
verlaten en in gedachten overhandigen we Jolanda ook een bos bloemen, zij was helaas
ziek en zal de welverdiende bos morgen thuis ontvangen. Ook Jolanda verlaat helaas de
OR en laat het penningmeesterschap met een gerust hart over aan Marit en Simone.
Om 21.30 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Volgende vergadering zal 3 september om 20.00 uur op school zijn.
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