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Concept Notulen Vergadering Ouderraad 26 mei 2020
Vanwege de lockdown maatregelen van de overheid door de Corona-crisis is deze
vergadering online (via Teams) gehouden.
Aanwezig: Leontien, Petra, Pauline, Felicia, Manette
Afwezig met voorbericht: Aygun, Kim, Sandra en Saskia (verlof)
Vier agendapunten:
1 Eventuele compensatie van betaalde vrijwillige ouderbijdrage;
2 Ideeën voor laatste week activiteiten;
3 To do acties van de vorige OR-vergadering (21 januari 2020);
4 Rondvraag.
Ad 1) Eventuele compensatie van betaalde vrijwillige ouderbijdrage 2019/2020
Vanwege de Corona-crisis en de lockdown zijn sinds 16 maart 2020 tot 12 mei 2020 de
kinderen niet naar school geweest. Alle activiteiten voor de kinderen in die periode
gefinancierd door de OR zijn ook afgeblazen. Ook is de verwachting nu dat tot de
zomervakantie veel geplande activiteiten niet door zullen gaan.
Door deze annuleringen blijft er geld over in de kas van de OR. De Directrice heeft gevraagd
(e-mail 11 mei 2020) om te onderzoeken of en hoe ouders volgend schooljaar (2020/2021)
eventueel gecompenseerd kunnen worden in de dan te betalen vrijwillige ouderbijdrage.
De OR is het eens met de idee van een (gedeeltelijke) compensatie in de vrijwillige
ouderbijdrage van schooljaar 2020/2021 t.a.v. de gelden die niet zijn uitgeven aan ORactiviteiten voor de kinderen in de periode van de lockdown. De balans zal nog moeten
worden opgemaakt. Voor november 2020 zal de ALV goedkeuring moeten geven over het
bedrag van de vrijwillige ouderbijdrage 2020/2021 incl. mogelijke compensatie. De idee is op
dit moment:
A) Wel krijgen compensatie: de ouders van kinderen in de groepen 1/7 die de vrijwillige
ouderbijdrage voor het schooljaar 2019/2020 ad 39,50 betaald hebben.
Vraag aan Directrice: Recente leerlingen lijst met data start nieuwe leerlingen?
B) Ouders die niet betaald hebben/ nieuwe ouders sinds 16 maart 2020 /ouders van de
huidige groep 8 krijgen geen compensatie op het tarief 2020/2021. Groep 8 heeft de
kampbijdrage dit jaar niet betaald. De vrijwillige ouderbijdrage van dit jaar kan
worden gebruikt voor hun ‘alternatieve’ kamp (lasergamen in school?).

1

Nadere uitwerking volgt in het nieuwe schooljaar en zal volgens de gangbare
procedureregels worden vormgegeven. Wanneer ouders voor de zomervakantie aan school
vragen om gedeeltelijke teruggave/compensatie kunnen ze dat dit schooljaar al krijgen.
Ad 2) Ideeën voor laatste week activiteiten
De Directrice heeft de OR gevraagd om input over mogelijke schoolactiviteiten in de laatste
periode van dit schooljaar. Grote onduidelijkheid is en blijft op dit moment of en hoe de
overheid / de RIVM-maatregelen e.e.a. toestaan.
Het meest recente Protocol volledige openen Basisonderwijs d.d. 28 mei 2020 zegt daarover
het volgende:
“Scholen wordt dringend geadviseerd zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals
schoolreisjes, schoolkampen, vieringen, musicals en excursies. Voor al deze activiteiten
gelden de algemene richtlijnen vanuit de overheid m.b.t. bijeenkomsten buiten het reguliere
lesaanbod, het beperken van verplaatsingen in de openbare ruimte enz. De uiteindelijke
afweging hierover zal op school- of bestuursniveau gemaakt moeten worden, in overleg met
de MR en evt. de Veiligheidsregio, binnen de richtlijnen van het RIVM. Indien een
groepsactiviteit georganiseerd wordt, dan vindt deze bij voorkeur buiten en in de eigen vaste
klas of groep plaats. “
In de vergadering zijn de volgende ideeën geopperd:
= Springkussen (kan eventueel ook op de Dorpsweg 65 bij ouders Alexander Verboom). Al
dan niet op 1 dag voor alle groepen achter elkaar of meerdere dagen (2 groepen op 1 dag).
Mogelijk dat de Oranjevereniging hier ook weer een rol in kan spelen.
= Vossen-/”Corona” jacht
= Circuit op het terrein/voetbalveld achter de school. Een soort ‘Koningspelen’
gecombineerd met springkussen /zweefmolen of Meester Sjaak’s gymparcours, Kop van Jut.
= een bingo buiten (in parro app een oproep doen om bingo cadeaus)
= picknicken in het bos. Elke groep kan dit apart doen. (Eten kan meegenomen worden door
de kinderen zelf). Kan gecombineerd worden met een activiteit
= Aangepast schoolreisjes: De speeltuin in Onderdijk voor de groepen tm 6. Kinderen kunnen
door ouders zelf gebracht en opgehaald worden. Eten kunnen ze ook zelf meenemen.
Reservering is een must.
= Een uitje kan ook zijn Midgetgolf in Medemblik
= Suppen op het IJsselmeer (hogere groepen)
= Fluisterbootjes bij de Vlietlanden /kano’s van de scouting (hogere groepen)
= Een creatieve workshop in het Dorpshuis waarbij externen ingehuurd worden
= Boerengolf
= zwembad De Spetter afhuren (hogere groepen)
Kortom, veel ideeën en graag wil de OR/AC mee helpen uitwerken en organiseren. Snelheid
is wel geboden.
Vraag van ons is of de Leerlingenraad/ het Team ideeën hebben?
Ad 3) To Do actie lijst OR vergadering 21 januari 2020
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Door lockdown zijn veel punten stil komen te liggen en/of zijn geannuleerd.
Punt 1) wordt doorgeschoven.
Punt 2) Foto genomen tijdens deze OR online meeting is gemaakt en komt in parro.
Punt 3) Zal bij punt 2 parro moment gebeuren (To Do Felicia).
Punt 4) Doorgeschoven.
Punt 5) Zo spoedig mogelijk
Punt 6) Done.
Punt 7) Pauline gaat navraag doen bij de Directrice wat de stand van zaken is.
Punt 8) Het maken van de draaiboeken moet zo snel mogelijk opgepakt en afgerond
worden.
Punt 9) Zie punt 3.
Punt 10) Saskia zou dit oppakken. Is dat gebeurd?
Punt 11) Eenieder dient zijn declaraties in bij Petra.
Punt 12) Done in februari. Door lockdown zijn, in tegenstelling tot andere jaren, niet
betalers daarna niet herinnerd. We sturen in deze tijd geen herinnering. Vraag voor
Directrice: de recente leerlingen lijst met data start nieuwe leerlingen .
Punt 13) Done.
Punt 14) Geannuleerd.
Punt 15) Geannuleerd.
Punt 16) Stalen kabels. Vraag voor Directrice wie ze wanneer gaat ophangen.
Punt 17) Zie punt 2.
Punt 18) Done. Biebclub gaat het beheer zelf doen.
Punt 19) Vraag is of de zwerfboekenkast voor de kleuters inmiddels geplaatst is?
Geopperd wordt om ook voor de bovenbouw een zwerfboekenkast te plaatsten. Kan
gevuld worden met overtollige boeken van ouders.
Punt 20) blijft staan.
De secretaris zal n.a.v. bovenstaande de lijst updaten en rondsturen
Ad 4) Rondvraag:
Oproep van Schoolkrantcommissie aan Directrice is om de schoolkrant doorgang te
laten hebben. Eventueel in andere format, bijvoorbeeld door en voor enkel groep 8.
Met persoonlijke verhalen en foto’s van de groep 8-ers over waar ze heen gaan, wat
ze van de school hebben gevonden etc.
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