
Notulen 8 september 2021  
 
Aanwezig; Bart (voorzitter) Arja, , Bianca en Kim (notulist) 
 

1. Vaststellen dagvoorzitter en opening  
 Bart opent de vergadering.  
 

2. Vaststellen voorgaande notulen  
Notulen wordt vastgesteld. Geen wijzigingen. 
 

3. Vaststellen agenda 8 september 2021 
Informatiemarkt  
Concept agenda opstellen  
Corona Exitfeest 
Bag2school 
Werkgroepen  
Schoolfotograaf 
 
 

4. Mededelingen schoolteam  
Arja vertelt over de ideeën vanuit school betreffende het Exit Corona feest. De vraag vanuit 
school aan de OR is of er nog extra budget is ten behoeve van de huur van een frietkar en 
eventueel een stormbaan. Bart zal nagaan wat de kosten van de frietkar zijn en Bianca richt 
zich op de stormbaan. De uitkomst hiervan wordt teruggekoppeld aan school. 

 
5. Openstaande agendapunten:  
 

 
A. Informatiemarkt: 

Dit jaar staat de informatiemarkt in het teken van ontmoeten van de kinderen/ 
ouders en leerkracht. Er mogen max vijf ouders (coronamaatregel) tegelijk in de 
klas. Buiten zal er koffie/ thee en ranja zijn. Ook de werkgroepenlijst van de OR 
zal daar een plek krijgen. Vanuit OR wordt aangegeven dat het prettiger wordt 
gevonden als er meer informatie vanuit de leerkracht over het leerjaar wordt 
gegeven. De workshops van afgelopen jaar zijn heel goed ontvangen. Misschien 
kan hier komend jaar rekening mee worden gehouden. 
 

B. Concept agenda opstellen: 
Afgesproken wordt dat degene die notuleert ook vast de conceptagenda voor de 
volgende keer zal opstellen en zal meesturen met de notulen. Voor de volgende 
keer zal in ieder geval het onderwerp budgetten nader bekijken op de agenda 
komen. 
 

C. Corona Exitfeest:  
Hier is reeds over gesproken tijdens de mededelingen vanuit het team.  
 

D. Bag2school:  
Bart wil graag de communicatie rondom de actie dagen overdragen en zich meer 
richten op het penningmeesterschap. Bianca biedt aan de administratie hiervan 
over te nemen. Zij zullen gezamenlijk kortsluiten en Bart zal de gegevens 
overdragen. Mogelijk dat er voor het ophalen van oud ijzer een werkgroep 
gemaakt kan worden? 



Actie is 2 maal per jaar, na de herfstvakantie (optie 6 november) en na de 
meivakantie.  

 
E. Werkgroepen:  

Overzicht van de werkgroepen inclusief leerkracht en opstartmoment 
 
Sint Lucy 1 oktober 
Kerst Rene 1 nov 
Carnaval Dorissa 25 feb carnaval  (na de sinterklaas i.v.m. late kerstvakantie) 
Koningspelen Talita na de carnavalsvakantie  
Sponsorloop Dorissa  begin april 
Avondvierdaagse Talita > Komt later 
Verkeer Dorissa gehele jaar door 
Schoolverlater Rene na de meivakantie 
Musical Rene begin april 
Schoolreis/ excursie Dorissa > school laat de datum van het schoolreisje nog 
horen 
Oud ijzer werkgroep opzetten 
 
 

F. Schoolfotograaf: 
’t Zuiden heeft in de zomervakantie alweer een mail gestuurd om de datum voor 
dit schooljaar vast te leggen. Optie is woensdag 18 mei. Kim zal hierover contact 
met ’t Zuiden opnemen. Verder zal zij de vraag uitzetten of de foto’s ook digitaal 
aangeleverd kunnen worden. 

 
 

 
6. Rondvraag  

Kim vraagt zich af of de bekers van de kinderen inmiddels alweer in de koelkast mogen. Dit is 
deze week besloten dat dat weer kan en zal via de parro nog gecommuniceerd worden. 
Bianca stelt voor een roulatieschema te maken voor het notuleren. 
Verder de vraag of de allergieën weer geïnventariseerd kunnen worden (in ieder geval voor 
de sinterklaasviering). 
 

7. Sluiting vergadering  
   Bart sluit de vergadering 
 

 
-actiepunt------------------------------------------------------------------------wie------------------------------- 

Frietkar en stormbaan      Bart en Bianca 

Overzicht werkgroepen     Kim  

Schoolfotograaf      Kim 

 
 
 
 



Voorstel nieuwe vergaderdata:  

3 november samen met de MR op school 
26 januari online 
23 maart samen met de MR op school 
15 juni online 
 
 
 
 

 

Roulatieschema notuleren: 

15 september Kim 
3 november Jenny 
26 januari Bianca 
23 maart Kim 
15 juni Jenny 

 

 

 

 
 
  
  
 
  
  
  
 


