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Aanwezig:  
Arjan van Hoorn (vz), Roel Pinxten (not), Gineke Wassink, Stefan Jansen, Sharon Wolf, Walter van der 
Heijdt, Michelle Nguyen, Anneloes Martens, Marieke Groenwold, Leandra Hubers, Martine Nicolaij, 
Francien Galjart (team), Joska Kippers (team), Vivian van Es (aspirant lid) 
Afwezig: Wendy Stelte, Martine van Rutte 
 

 
1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet de aanwezigen welkom bij deze vergadering van 
de ouderraad. De vorige vergadering van 24 maart is vervallen ivm Corona. Fijn om iedereen weer in 
levenden lijve te spreken. 
 
2. Ingekomen stukken 

Wie Wat Actie 

Roel Factuur t-shirts en ING Naar Gineke 

 
3. Commissies 
Stand van zaken n.a.v. Corona 
Activiteiten op school die niet doorgaan worden ook niet ingehaald op een later moment (besluit 2). 
Avond4daagse gaat ook in september niet door. 
 
Afgerond 
Carnaval 
Al even geleden, maar is voorspoedig verlopen. Wel was de opzet dit jaar anders, de dansmariekes en 
raad van elf gingen niet door. Dit is toegelicht in de Info. Met de pakjes van de dansmariekes hoeft dus 
niks te gebeuren en wellicht kunnen die vervallen als deze nieuwe opzet zo blijft. Afstemming 
daarover moet nog plaatsvinden. 
 
Goede Doelen 
Deze is afgebroken vanwege de Corona virus uitbraak. Al ingezamelde statiegeld flessen zijn 
ingeleverd. Gesponsorde spullen worden bewaard tot volgend jaar. Volgend jaar willen we hetzelfde 
doel weer gebruiken, dus daar moet de commissie van volgend jaar niet vanaf wijken. Opbrengst 
statiegeld flessen in Info vermelden en dat deze opbrengst voor de goede doelen actie van volgend 
jaar meegaat. 
 
Komend 
Kamp groep 8 
Staat in de startblokken, wens is er om op kamp te kunnen gaan. Huidig plan is 6-7-8 juli. Maar dit 
hangt af of een kamp op dit moment weer toegestaan is. School is hierin in de lead. Programma zoveel 
mogelijk ongewijzigd. Op de locatie zijn aanpassingen gedaan om te voldoen aan de huidige 
maatregelen. Mocht kamp groep 8 niet doorgaan, dan krijgen de ouders van groep 8 leerlingen een 
deel van de ouderbijdrage terug, aangezien er per kind jaren gespaard wordt voor het kamp. 
 
Eindfeest 
Bijeenkomst met kinderen en ouders zal niet lukken. Eindfeest per groep lijkt realistischer, zonder 
ouders. Vorm eindfeest hangt af of het met hele of halve klassen kan, voorkeur voor de hele klas, 
maar misschien niet alle klassen tegelijk. Qua budget is dit nog onduidelijk en er tzt sneller geschakeld 
moeten worden. Alle ouders krijgen dan ook een bedankje ivm thuisonderwijs en impact die Corona 
op ouders gehad heeft. Gebaar/geste ter verbinding en afsluiting schooljaar. Er moet goed gekeken 
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worden waarvan het bedankje betaald gaat worden. Dit zal niet het OV-budget zijn om te voorkomen 
dat het “een sigaar uit eigen doos” is. 
 
Buitendag 
Gaat niet door dit jaar. Alles is geannuleerd. Voor busvervoer had dit enige financiële impact. Als 
busvervoer volgend jaar weer bij dezelfde partij afgenomen wordt dan is verrekening mogelijk. We 
moeten wel een keuze maken of we volgend schooljaar buitendag of schoolreisje doen. Besloten 
wordt een schoolreisje te doen, en het huidig schooljaar te behandelen alsof alles is doorgegaan 
(besluit 2).  
 
Pasen; Avond4daagse; Koningsspelen 
Gaat niet door dit schooljaar en wordt ook niet ingehaald (besluit 2). 
 
Bag2School 
Datum verplaatst naar eind juni. Opzet nodig waarbij ouders niet in de school hoeven te komen. 
Wordt afgestemd. 
 
Atletiekdag komend schooljaar 
Normaal wordt in mei de atletiekbaan gereserveerd, maar het is nog niet duidelijk of tzt de dag door 
kan gaan en in welke vorm en of studenten van Oosterlicht beschikbaar zijn. Onderzoeken of het 
mogelijk is een optie te nemen ivm de bijzondere omstandigheden (actiepunt 1805-01). 
 
4. Notulen & actiepunten vergadering 13-01-2020/24-03-2020 
Op de notulen van 13-01 zijn geen reacties gekomen en deze zijn inmiddels gepubliceerd op de 
website. Vergadering van 24-03-2020 is niet doorgegaan ivm Corona. Voorzitter heeft in plaats van 
notulen mededelingen doorgestuurd over de toen actuele stavaza. 
 
Er hebben zich 3 OPA’s aangemeld dus de minimale bezetting is compleet. Arjan gaat OPA coördinator 
doen als zich geen andere vrijwilliger opgeeft. Het zou fijn zijn als er nog een OPA lid gevonden wordt. 
In de laatste Info stond een vacature pagina. Hierop is weinig reactie gekomen. Belangrijk is om de OV 
onder de aandacht van de ouders te houden, daarvoor is de oproep in de info effectief, mits 
opgevolgd door persoonlijk contact/werven. Voorstelrondje van de OV-leden volgt voor Vivian.  
 
Actiepunten: 

1114-02 Kan eraf, Arjan neemt dit op zich 

1301-01 Kan eraf, is helder 

1301-02 Blijft 

 
5. Mededelingen team 

• Mieke en Marijke gaan met pensioen. OV doet mee met het schoolkado. 

• Opvolging van Mieke voor de ouderraad vergaderingen is nog niet duidelijk binnen het team. 

• Eventmanager Joska wordt komend jaar geholpen door 1 vaste leerkracht per activiteit. 

• Begin dit schooljaar is er een kennismakingsavond voor groepen 1/2/3 geweest. Team is bezig om 
te kijken of dit ook in een bepaalde vorm voor groepen 4 t/m 7 kan. Hierbij kunnen we ook een 
oproep voor hulpouders en OV/MR leden doen. Samen optrekken hierin (actiepunt 1805-02). 

• Gepland splitsen groep 1 en 2 is door bezetting erg lastig gebleken. Aardigheidje voor juf Saskia is 
op zijn plaats. Eefje doet nu de groep van Saskia. 
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6. Financiële stand van zaken 

• Minder uitgaven doordat cie’s niet doorgaan. 

• Ouders van nieuwe kleuters wordt niet meer gevraagd om ouderbijdrage te betalen dit schooljaar. 

• Na keuze doorgang en vorm kamp groep 8 financiële stavaza opmaken. 

• Nog geen besluit OPA en OV-etentje; de financiële ruimte hiervoor is ongewijzigd. 

• Voorzitter heeft telefonisch contact gehad met stichting leergeld. Zij gaan de ouderbijdrage niet 
meer vergoeden voor mensen met weinig geld. Naar aanleiding van landelijke discussie en oproep 
om solidariteitsprincipe toe te passen op alle scholen in NL, heeft de stichting haar bestedingen 
heroverwogen. Ze willen het geld directer inzetten door de ouders/kinderen direct te helpen.  
Solidariteitsprincipe is belangrijk en hanteren we als OV altijd al. Iedereen doet met alle 
activiteiten mee ongeacht betalen ouderbijdrage, deze is immers vrijwillig.  
De bijdrage via stichting leergeld neemt een steeds groter deel van onze inkomsten in. Naar 
verwachting volgend jaar ongeveer 10% van OV-budget. Dit is een groot risico voor de OV. 
Directeur/bestuurder van Fectio was bij een gesprek op gemeentelijk niveau met alle 
scholenkoepels, de gemeente en stichting leergeld. Voorzitter zal overleg organiseren (met MR?) 
om oplossingen te zoeken. Hopelijk is hier voor de zomer meer duidelijkheid over. 

• Wensenlijst OV en school is nog weinig van benut 

• Geen T-shirt verkoop dit schooljaar. 
 
7. Bezetting ouderraad 2020-2021 
Martine (van R), Sharon, Anneloes, Leandra en Marieke stoppen aan het einde van dit schooljaar. 
1 nieuw lid inmiddels gevonden (Vivian van Es van Tjerk 1/2a). 
Het is fijn om nog 4 nieuwe leden te vinden, dus hou je ogen en oren open (actiepunt 1301-02). 
Daarnaast is het fijn als ook in het bestuur nieuwe aanwas komt (secretaris en voorzitter). 
Heb je wensen voor je commissie indeling voor komend schooljaar, geef ze aan Roel door (actiepunt 
1805-03). Bij geen voorkeuren word je zo veel mogelijk bij dezelfde commissies ingezet als dit 
schooljaar. 
 
8. Rondvraag 

Wie Wat Antwoord 

Roel Afsluitend etentje, doen we dat, en waar dan? Iets in school met catering is een leuk idee. 

Michelle Overgang naar social schools app, hoe gaat dit 
gebeuren? 

Volgend jaar, maar hoe of wat is nog niet 
helder. 

Gineke Wat doen we met OPA etentje? Arjan pakt dit met Jean-Pierre op 

 
De voorzitter sluit de vergadering. 
De volgende vergadering is woensdag 1 juli 2020 om 19:00 (let op dus een uurtje eerder) met 
aansluitend etentje. 
 


