NOTULEN Ouderraad OBS de Zevensprong, donderdag 03 september 2020
Aanwezig
1. Daniëlle Dol (Voorzitter)
2. Marit Boone (Penningmeester)
3. Simone de Graaf (Penningmeester)
4. Laura Schippers (Secretaris)
5. Antoinette Böcker

6.
7.
8.
9.
10.

Esther Biesheuvel
Eveline de Wit
Tamara Onos
Claudia Meskers
Wouter Gimpel

11. Diana de Boer
12. Miranda vd Zon
Afwezig:
N.v.t.

Agendapunt
1 - Opening
De voorzitter Daniëlle opent om 20.05 uur de vergadering.
Er waren geen afmeldingen.
We verwelkomen de genodigden Diana de Boer, de moeder van Tessy (gr.3) en Miranda
vd Zon, de moeder van Evie en Lilly (gr. 3&5); zij komen ons team 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, er moest van Jolanda nog ergens het
woordje vrijwillig toegevoegd worden aan de ouderbijdrage en daarna na goedkeuring
van de andere leden doorgestuurd en door Manuela op de site geplaatst.
3 - Mededelingen/ingekomen stukken
Laura heeft een gids voor schoolreisjes binnengekregen, is doorgegeven aan de
organisatoren van het reisje van dit schooljaar
En Marit heeft de nieuwe leerlingenlijsten binnengekregen. Zij wil wel graag nog een
apart lijstje krijgen van Claudia waarop alleen de nieuwe leerlingen staan.

Claudia

4 – Financiën; stand van zaken
Naast de nieuwe leerlingen moeten er nog een paar ouders de vrijwillige ouderbijdrage
van vorig schooljaar overmaken. Marit heeft brieven gemaakt en zal die afgesloten aan
Claudia geven om uit te delen aan de betreffende ouders.
4 – Financiën; nieuwe voorstel budgettenlijstje van Claudia
We hebben van Claudia een verzoek gekregen om aan aantal budgetten te verhogen en
een aantal andere activiteiten toe te voegen of om er budget voor vrij te maken.
Het volledige lijstje is doorgenomen en opgenomen in de financiën.
Claudia vroeg ook of er evt. budget was voor nieuwe schoolshirts, maar dat hebben we
nog even uitgesteld. Dit schooljaar wordt er immers ook al geen ouderbijdrage geïnd.
5 – Inplannen van de jaarplanning
Zie bijlage.
6 – Komende activiteiten?
➢ Er werd vorige vergadering gezegd dat het schoolreisje evt naar het begin van het
schooljaar geschoven zou worden. Dit gaat toch niet gebeuren. Te snel en
allemaal toch nog te onzeker vanwege de Corona-pandemie
Schoolreisje is wel vervroegd naar 9 april, ipv eind van het schooljaar.
➢ De fotograaf staat als eerste op de planning. Danielle neemt nog contact op met
de fotograaf of broer/zus foto’s dit jaar ook mogelijk zijn.

Daniëlle
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7 – Rondvraag
➢ Claudia vraagt of we nog ideeën hebben voor een alternatief of een variatie
weten op het kerstdiner. De opzet zoals we hem hadden zal ivm de Corona heel
lastig zijn.
➢ We zullen dit schooljaar een hoop activiteiten uitvoeren in samenwerking met de
Immanuelschool.
➢ Marit meldt dat het overzetten van de machtiging voor de bankgegevens nog
steeds in behadeling is.
➢ Danielle vraagt nog even aan de aanwezige leerkrachten of de
verdeling/aanpassingen van de nieuwe budgetten naar wens zijn? En dat was
goed zo.

Allen

Sluiting
Om 22.10 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Volgende vergaderingen zullen zijn op:
•
•

Donderdag 14 januari 2021 om 20.00 uur op school (Wouter waarschijnlijk afwezig)
Donderdag 3 juni 2021 om 20.00 uur op school
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