Notulen Bestuursvergadering OR
17 maart 2021
Door coronamaatregelen online, via google meet.
Present:

Team = Elles; OR = Leontien, Petra, Sandra, Felicia, Michael G, Robin, Manette;
Ouders = Marlies G., Ingrid S., Jose H.,
Aanvang: 19:30
1. Opening en vaststellen agenda
2. Notulen vergadering 20 januari 2021
Geen opmerkingen en de notulen worden vastgesteld.
3. Bestuurszaken
= Herinneringsbrief Vrijwillige Ouderbijdrage 2020/2021, te versturen febr/maart. Zie concept,
meegestuurd bij stukken vorige vergadering en zie To Do lijst. Tot op heden is er 68 keer betaald.
Actie nu is de ouders die nog niet hebben betaald een fysieke brief te sturen/afgeven. Dat moet,
door de AVG via de directrice. Zij heeft de lijst en daarna delen de leerkrachten de brief uit.
= Vacatures: Er is een vacature voor Voorzitter OR/Voorzitter Oud Papier. Graag een parro
oproep want het liefst voor het nieuwe schooljaar een vervanging.
4. NL DOET
NL Doet is verplaatst naar 28 of 29 mei. Elles gaat checken bij Linda want TEAM zou plannen
aanleveren. Zijn we wel aangemeld bij NL DOET? Er staan op de website geen klussen in Twisk??
5. Mededelingen & ingekomen stukken
• Terugkoppeling van de directie & Team (Saskia Commandeur of Elles Bel)
= Het Paasontbijt kan door Corona niet doorgaan, ook niet in de vorm dat kinderen zelf
iets meenemen (geen scheve gezichten). I.p.v. daarvan gaan ze per klas paaseieren
zoeken. Elles vraagt nog of de AC kan bijdragen in de evt. kosten.
Naschrift: school heeft paaseieren zelf geregeld.
= Sponsoractie: wederom door Corona graag uitstel. Geen afstel. Willen we wel oppakken
want er zijn leuke ideeën. Zoals Circusthema en filmpjes (zie notulen 20 jan. 21). Ook
geopperd door het Team is materiaal voor plus kinderen. Door Corona nu (17 maart 2021)
on hold maar misschien iets voor begin nieuw schooljaar 21/22?
= Boekengeld: het boekenwensenlijstje van het Team staat in de OR map. Conclusie is dat
Team alle gewenste boeken mag aanschaffen. Wel graag bij lokale boekhandel
(ondersteun in Coronatijd de lokale ondernemer) + een mooi positief persmomentje. TO
DO: Elles = kopen.
= EHBO/Verkeer/ANWB streetwise: in het begin van het nieuwe schooljaar (21/22) zal dit
gedaan worden. Voor gr 3 tm 8. EHBO zal dan gericht zijn op EHBO in het verkeer. TO DO:
Juf Natasja gaat contact hiervoor met ons opnemen. Leontien gaat actief op zoek naar
EHBO-er.
= Creatief materiaal geld/ Voelbakken: Felicia en Team willen graag doorzetten met
maken van de voelbakken. De eerste schets moet uitgewerkt worden en een handige
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ouder moet gevonden worden. TO DO: Felicia gaat Parro oproep maken voor handige
ouder, Saskia kan het plaatsen.
Financiën/stavaza (Petra Ruijter-Moes)
= Petra/Robin/Michael hebben uitgezocht welke bank voor een vereniging zoals de onze
het goedkoopst is. Conclusie is onze Rabobank.
Activiteitencommissie (Leontien), o.a. Bingo.
= Koningspelen 23 april: Door Corona ook anders. Klassen zullen een voor een/apart een
Koningsdagspel gaan doen in extra speeltijd. In de week vooraf zullen er extra energizers
in de klas gedaan worden. Ook zal er op 23 april in de klas een bingo gehouden worden.
De OR/AC leveren ijsje en prijsje.
= Bingo: Doordat er dit jaar geen Bingo gehouden kan worden vallen de inkomsten (ex 600
euro) wel weg. Hopelijk kost dit jaar niet te veel.
Naschrift: er is in sommige klassen bingo gedaan, prijsjes niet door AC geregeld.
Luizencommissie
Geen nieuws. To Do: Directrice vragen laatste dag van de meivakantie weer in de parro
aandacht voor luizen, het filmpje plaatsten.
Oud Papier Commissie (Leontien Bosma-Goesinnen)
Geen nieuws.
Schoolkrant-, schoolfotograaf-, schoolreisjes Commissie (Sandra Wit-Mol)
= Schoolreisjes: Ze zijn geboekt. Gechecked moet worden bij de Directrice of zij de bussen
heeft geboekt. 11 mei staat nog. Team vraagt nog niet te annuleren. Als bussen niet
mogen, zouden ouders kunnen rijden.
Igv het toch niet kan door Corona: Plan B maken voor de schoolreisjes en laatste
schooldag. Bijvoorbeeld achter op het speelveld of op K65 een groot springkussen/patat
bakken/West-fries ijs. Vergunning moet aangevraagd worden. Felicia gaat er achteraan.
Opgemerkt wordt dat OR vorig jaar al veel alternatieven heeft bedacht en gestuurd heeft
naar de Directrice voor de laatste schooldag. Die kunnen ook weer opgepakt worden. (zie
notulen 26 mei 2020:
https://www.klaverwoid.nl/files/downloads/OR_notulen_verg_26_mei_2020_235.pdf ) To
Do ELLES/TEAM: check de alternatieven.
Naschrift: Felicia heeft de vergunning geregeld en helaas weer moeten afzeggen. Er
wordt een datum in juni gepland voor plan B.
= Schoolfotograaf: Felicia vraagt of na komend schooljaar een andere schoolfotograaf
gekozen kan worden. Bijvoorbeeld www.andersbelicht.nl Willem Ippel.
= Voor groep 8, Kamp & musical, is nog niets gepland. Team gaat dat uitzoeken.

6.

To Do lijst
+ Verkeersveiligheid rondom school: Omdat School nu geen verkeersthema heeft lopen kan zij
daar nu niet op inspelen. OR gaat zelf aan de slag. Michael gaat verkeersborden maken. OR gaat
in nieuwbouw flyeren (Sandra maakt flyer/ Petra gaat flyeren). OR gaat 1 week posten bij begin
en einde schooldag (Leontien/Manette/Michael). School gaat parro plaatsen met kaartje
haal/breng route en waar (niet) te parkeren + checken of er pionnen zijn in de Kalebas. Dit om
zo groot-/ouders/oppassen weer in het gareel te krijgen.

7.

Kwaliteitsonderzoek school = Onvoldoende
Directrice is niet aanwezig voor uitleg over laatste stand van zaken. In tegenstelling tot belofte in
vorige OR vergadering van Directrice is er nog geen communicatie geweest.
Team ligt toe. Directrice wacht nu tot na 13 april. Dan is er weer een gesprek is met de inspectie.
De OR geeft aan dat het jammer is dat er nog steeds, na 1 jaar, geen toelichting is op wat de
school heeft gedaan met de leermomenten uit het rapport van april 2020 van de inspectie. Het

2

duurt te lang. Als de school al bezig is is dat juist heel positief. Nu staat al meer dan een jaar een
negatief rapport online zonder tegengeluid. OR blijft bezorgd en is geen goede reclame voor de
school. Dat had afgelopen jaar extern beter gekund. Graag na 13 april en voor einde schooljaar
wel een toelichting. TO DO Directrice
Naschrift: In de week na Pinksteren wordt een overleg gepland met de directie, de MR en het
dagelijks bestuur van de OR. Hierin wordt het verbeterplan besproken en hoe het naar ouders
toe gecommuniceerd zal worden.
8. Blauwe container
Niet besproken
9. Rondvraag
- Felicia vraagt waarom er minder papier in de schoolcontainer zit. Elles gaat t checken.
- Komt Kim nog terug naar school om afscheid te nemen: Ja.
10. Sluiting
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de meet om 21:19.
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