Verslag vergadering ouderraad Oudervereniging 23-03-2021
Aanwezig: Arina (voorzitter), Anita (penningmeester), Natasha (inval secretaris), Valerie (namens
team/directie), Wouter (namens MR), Anke, Claudia H, Claudia W, Dilek, Han, Hansie, Loes, Marielle, Meggie
en Thea
Afwezig: Janneke, Ingrid (ziek afgemeld)

1.
Opening
Welkom allemaal.
Loes sluit later aan.
2.
Mededelingen vanuit dagelijks bestuur
Janneke is afwezig vanwege een flinke hersenschudding, we wensen haar heel veel beterschap en hopen
haar uiteraard snel weer bij een OV-vergadering te verwelkomen.
3.
Financiën OV: kort over nu en de toekomst
Specifiek aandacht voor het invullen van een declaratieformulier. Graag het formulier zelf compleet invullen.
Deze mag (met bonnetjes) zowel per mail worden gestuurd als via Whatsapp.
Declaratie is bij aanvang van OV-jaar aan alle OV-leden toegestuurd en staat tevens op SharePoint.
De ouderbijdragen zijn inmiddels geïnd en dit is afgesloten. Gelukkig heeft bijna iedereen betaald.
Na deze OV-vergadering volgt een document waarin door Arina is uiteengezet wat de financiële gevolgen zijn
van het huidige beleid. Óf de budgetten/uitgaven van de commissies zullen herzien moeten worden óf de
ouderbijdrage zal moeten worden verhoogd óf allebei. Er is voldoende eigen vermogen, maar voor de
toekomst moeten we gezamenlijk een aantal beslissingen nemen.
Gevraagd is aan ieder OV-lid hier aandachtig naar te kijken. Verschillende scenario’s zijn uiteengezet.
Indien blijkt dat de ouderbijdrage verhoogd dient te worden, zal dit op tijd moeten worden voorgelegd aan
de MR.
4.

Lopende zaken OV: ouderhulplijst, verkeer, Avondvierdaagse, Schoolreis, overige

Ouderhulplijst
Nadat de reminder is uitgestuurd, is daarop nog 2 weken bijgehouden of er nieuwe aanmeldingen waren.
Daarna is het stil gevallen.
Verkeer
Door de werkgroep Verkeer is meerdere malen contact gezocht met Marian, maar zij horen hier niets op
terug. Het gaat helaas niet beter dan vorig schooljaar.
De werkgroep had enerzijds last van de sluiting van de scholen in periode dec-feb, maar ook daarna zijn
enkele data voorgesteld om (online) samen te komen, maar bleef reactie uit.
Valerie neemt dit mee naar directie.

Verkeer rondom school (/parkeren) is momenteel niet veilig, er zijn veel auto’s en deze staan fout
geparkeerd en verrichten in de directe nabijheid van de toegang tot schoolplein onveilige manoeuvres.
Doordat de helft van de school eerder uit is, is dit nog gevaarlijker dan voorheen.
Volgens Marian is het verkeer rondom school een taak voor de wijkagent, dit is niet aan school.
De werkgroep Verkeer richt zich op de (les in) verkeersveiligheid voor de kinderen, zoals bijvoorbeeld
oversteken, oversteken bij zebrapad, rotonde e.d.
Er wordt toch gevraagd hier dan als school actie op te ondernemen. Valerie zal dit meenemen.
Schoolreis schooljaar 2021-2022
Voor de schoolreis van komend schooljaar wordt in deze periode de keuze gemaakt. Aankomend jaar is de
kleine schoolreis, waarbij budget maximaal € 3000,00 is. Hoe minder hoe beter.
Hekel punt zijn de bussen waaraan € 1700,00-€2200,00 budget aan op gaat, mede afhankelijk van de afstand
die wordt afgelegd en aan hoeveel (grote) bussen nodig zijn.
Er zijn bij de commissie een aantal ideeën waarvan gedacht wordt dat het afspraken of regels zijn. Daar
wordt door de voorzitter wat over toegelicht. Cyclus is klein (goedkoop) – middel (was ooit educatief, maar
kosten zijn leidend) – groot (duurder). Vorig jaar waren bussen duur, maar twee jaren daarvoor was het stuk
goedkoper.
Commissie heeft het idee om busvervoer los te laten en ouders te laten rijden die dan tevens hulpouder zijn
gedurende de schoolreisdag. Er is geen benzinevergoeding, maar zij zullen op de dag koffie met wat lekkers
krijgen. Commissie vraagt hoe de andere OV-leden hierover denken.
Reacties van OV-leden zijn wisselend. Er zijn meerdere kritische vragen. Ook moet onderzocht worden of
ouders onder schooltijd überhaupt kinderen mogen vervoeren, omdat de kinderen onder de
verantwoordelijkheid van school vallen tijdens schooltijd.
OV-leden dragen andere ideeën aan. Zoals de bovenbouw onder begeleiding te laten fietsen naar de locatie
van schoolreisje. Ander idee was om ‘het schoolreisje’ naar school te halen om vervoerskosten uit te sparen,
zoals een circusvoorstelling gehouden op school.
De commissie Schoolreis neemt alle input mee terug naar de ‘tekentafel’ en komt er op terug.
5.
Verslag vergadering 19 Januari 2021
Verslag akkoord
6.
Mededelingen vanuit directie/team
Namens Valerie dank aan alle tuinouders, fijn dat alles weer is opgepakt na de thuisonderwijsperiode. Er zijn
nog wat wensen vanuit het Team, zoals de beschilderingen op het plein, maar daar komen zij nog op terug.
Ook dank aan Arina en Marielle voor het opruimen van het zoldertje in de speelzaal.
Het team is ook heel blij dat ouders zich houden aan de opgestelde corona-regels en aanspreekbaar zijn na
schooltijd. Fijn dat afspraken goed worden nageleefd.
Als laatste punt geeft Valerie aan dat er in de werkgroepen/commissies gaten vallen doordat leerkrachten
afwezig zijn/vertrekken, dit wordt intern opgelost.
7.
Mededelingen vanuit MR
Laatste MR was ruim een maand geleden, op 2 februari. Toen werd vooral gesproken over corona en het
‘teruggaan’ naar school na de thuisonderwijsperiode.
In november hebben ouders en medewerkers van de Eenbes een enquête toegestuurd gekregen met vragen
over de eerste thuiswerkperiode. ’t Klokhuis had daarin goed heeft gescoord. Verbeterpunten daaruit zijn
meegenomen in deze tweede thuiswerkperiode .
Ook is er gesproken over mogelijke achterstanden, opgebouwd door thuisonderwijs, maar er is geen sprake
van alarmerende situaties. School doet wat ze altijd doen, kijken naar het kind en vandaaruit verder werken.

8.
Evaluatie commissie Carnaval
De week voorafgaand aan de Carnavalsvakantie is een Gekke-Haren-dag, Hoedjes-dag en Carnavalsochtend
georganiseerd. De commissie had moeite met de invulling van de carnavalsochtend, aangezien de klassen
niet mochten worden gemengd en daardoor de invulling van de ochtend met diverse activiteiten werd
bemoeilijkt.
Er is nog geen officiële evaluatie geweest, maar feit is dat zij boven budget zijn gekomen; de versiering die
door de klassen zelf gemaakt zou worden, bleek niet voldoende. Daardoor moest extra versiering worden
aangekocht. Dit is binnen de commissie reeds besproken.
Daarnaast is gevraagd aan de leerkrachten of zij foto’s wilden maken voor de sfeerimpressie naar de ouders.
Dit is helaas niet door alle leerkrachten goed opgepakt.
Ondanks de maatregelen en restricties hebben de kinderen een hele leuke ochtend gehad met onder andere
spelletjes in de klas.
De kinderen waren ook vooral blij elkaar weer te zien na die lange tijd thuisonderwijs, volgens Valerie.
9.
Stand van zaken Pasen
De invulling Pasen is rond, al is deze ook minder uitgebreid dan gehoopt.
Centraal staat gezellig samen in de klas een, door de kinderen eigen bereide, lunch nuttigen.
In de middag is er voor de onderbouw eieren zoeken, waarbij is nagedacht over corona-proof en ontsmetten
van de eieren. Voor de bovenbouw een estafette-race met paasei op lepel. Ook worden knutselactiviteiten
aangeboden.
10.
Stand van zaken Goede doelen
School heeft zelf kunstwekenproject geregeld. Zij hadden geen hulp nodig vanuit de commissie is door school
aangegeven.
11.
Stand van zaken Schoolfotograaf
Schoolfotograaf staat gepland op maandag 7 juni.
Dit jaar is er gevraagd of het mogelijk is om wél een broertjes/zusje foto te organiseren, was echt een gemis
afgelopen jaar.
Groepsfoto zal worden samengesteld zoals vorig jaar, waarbij rekening wordt gehouden met verschillende
poses, te kiezen door de kinderen.
Ook is nadrukkelijk gevraagd voor een inhaaldag wanneer kinderen op 7 juni afwezig zijn.
12.
Stand van zaken Koningsspelen
De vergadering staat gepland. Het idee is om in samenwerking met (studenten van de) LEEF-groep een
escape room op te zetten. Deze activiteit kan op klasniveau worden gedaan.
De leerlingen krijgen dan al hints in de week voorafgaand en daarmee kunnen ze dan laatste ronde spelen op
vrijdag, waarbij ze op zoek gaan naar de kroon van de koning.
Een sportdag zoals gebruikelijk kan helaas niet door coronamaatregelen.
13.
Stand van zaken commissie Schoolplein
De tante van Marielle doet een grote plantendonatie, waarvoor ontzettend dank!
Daarmee worden de heuvel bij de kleuters en de strook langs het hekwerk opnieuw aangeplant.
De commissie komt eind volgende week samen om plannen te maken om het verder op te leuken.
Vanuit de klassen wordt het inmiddels wel iets meer opgepakt, dat het groen iets meer leeft. Kinderen
worden vaker (als klas) naar buiten gestuurd om bijvoorbeeld water te geven.
Han biedt nog 4-5 grote planten aan, gezien zij binnen 2 maanden starten met een tuinrenovatie.
14.
Juffen- & Meestersdag / TEAM-dag
Juffen- & Meestersdag op 26 mei willen wij eigenlijk uitbreiden naar ‘Team-dag’ om ook rekening te houden
met diegenen van het team die niet voor de klas staan.

Omdat nog niet van alle klassen een klassenlijst bekend is en/of klassenouder, stelt Thea voor om aan alle
kinderen van de school een brief mee te geven, met daarin verzoek om een bloem te maken, zodat alle
leerkrachten een mooi boeket aan geknutselde bloemen ontvangen/verzamelen.
Idee wordt door iedereen goed ontvangen.
Om de (paar) huidige klassenouders niet te passeren, inventariseert Valerie bij iedere leerkracht of er een
klassenouder is, wie de klassenouder is van de betreffende groep en geeft dit door aan Arina.
Normaal gezien wordt tijdens de infoavond aan het begin van schooljaar gevraagd wie de klassenouder voor
een klas wil zijn, maar nu heeft de infoavond niet plaatsgevonden.
De ‘werkloze’ commissie Goede Doelen wordt nu juffen- & meestersdag-commissie. Zij worden geïnformeerd
door Arina.
15.

Rondvraag

Thuisonderwijs bij klachten
Door Marielle wordt opgemerkt dat er geen eenduidig beleid is in het huidige thuiswerkonderwijs,
thuisonderwijs wanneer kinderen thuis dienen te blijven door verkoudheids-coronagerelateerde klachten of
quarantaine waardoor zij niet naar school mogen komen.
Zo wordt er in de ene groep dagelijks verwacht dat de leerling inbelt en op deze manier meedoet met de
klassikale les, terwijl er in de andere klas slechts één keer in de week contact wordt gezocht.
Er zijn ook (onderbouw) klassen waarin helemaal géén contact wordt gelegd met de leerlingen.
Dit wordt meegenomen naar de MR-vergadering van aankomende week.
Voorstel is om per klas een weekplanning op te nemen in Teams, zoals de leerlingen gewend waren tijdens
de thuisonderwijsperiode, voor eventuele uitval van leerlingen gedurende de week.
Vernielingen schoolplein
Sanne vroeg zich af of er nog overlast is op het schoolplein.
Sinds de betonblokken zijn gelijmd, gaat het beter. Planten worden nog wel vernield, bewust/onbewust. De
wilgenhaag op het heuveltje is weer vernieuwd. Daaronder is een stevig bruggetje gemaakt met trapleuning.
Actieve houding kinderen tijdens pauzemomenten
Het viel Han op dat er tijdens pauzemomenten kinderen op een bankje zitten met pop-it of Pokémon kaarten
(/ruilen). De vraag is of kinderen moeten worden aangemoedigd om uit te razen i.p.v. stil te zitten. En of er
merkbaar verschil is tussen de kinderen die ‘razen’ en kinderen die ‘zitten’. Andere OV-leden reageren dat
ieder kind zijn of haar eigen manier van ontspanning zoeken heeft en dat niet ieder kind wil ‘razen’.
Wachtwoord toegang foto’s op website van school
Arina heeft het idee dat we dit jaar niet het (nieuwe) wachtwoord hebben mogen ontvangen als ouders,
waarmee we toegang hebben tot de foto’s op de website van school. Valerie vraagt dit na.
16.
Sluiting
Arina dankt iedereen hartelijk voor de aanwezigheid en Natasha voor het notuleren.
Succes met alles en tot ziens.
Volgende vergadering:
Do 03-09-2020 jaarvergadering
Di 23-03-2021

Ma 09-11-2020
Wo 26-05-2021

Di 19-01-2021
Do 08-07-2021 MR&OV

