Verslag Ouderraad vergadering woensdag 13 april 2022
Aanwezig: Miranda Greidanus (voorzitter), Kirsha van der Zalm (secretaris), Marieke
van der Deijl (Leerkracht Goudmos), Richard van Berge, Honey Chi-Zhou, Denise
d’Ancona, Sandra van Gerwen, Michelle Korzillius, Jessica Molina, Edwin Nijssen, Pauline
Sudmeier, Margot Suijkerbuijk, Mark van der Wal.
Afwezig: Mirelle Salesia (penningmeester), Marga van Broekhoven, Marjan de RuyterDelsasso, Kenneth van Geer, Emma Haakman, Sandra Timmer-Pronk.
De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en verwelkomt alle leden.
Vaststellen agenda:
De agenda wordt vastgesteld.
Vaststellen verslag vergadering 9 maart 2022:
Het verslag wordt vastgesteld.
Mededelingen:
Richard is met Claudia de Haan bezig met het opzetten van een Sharepoint site voor de
OR. Elke commissie uit de OR zal een apart account krijgen en ook zullen de voorzitter,
secretaris en penningmeester een mailadres gekoppeld hieraan krijgen.
Het is de bedoeling dat alle voor de OR belangrijke stukken, zoals draaiboeken en
notulen, erop komen te staan en dat die voor een ieder vanuit de OR toegankelijk zijn.
Ook kan direct contact worden opgenomen met leerkrachten en zullen vergaderingen
ook via Sharepoint en alsdan d.m.v. Teams kunnen worden gehouden dan wel
bijgewoond.
Ingekomen post:
Er is geen ingekomen post.
Commissies:
Paascommissie.
Het was een geslaagd paasontbijt. Wel waren er nog enkele zaken die voor volgend jaar
nader moeten worden bekeken. Dat gaat de commissie nog doen, mede n.a.l.v. de
uitkomsten onder de door de leerkrachten gehouden evaluatie.
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Schoolreiscommissie.
Voor alle groepen is de dag inmiddels geregeld.
De groepen 1 en 2 gaan op 2 juni naar Kidz City, de groepen 3, 4 en 5 gaan op 30 mei
naar Amersfoort en de groepen 6 en 7 naar Beekse Bergen. Alle kinderen gaan mee. De
OR, MR en de directie zetten zich hiervoor in.
Thans wordt de begeleiding voor de dagen geregeld, maar ook deze is zo goed als klaar.
Daarbij geldt dat voor de onderbouw meer begeleiding nodig is dan voor de bovenbouw.
Commissie voor het lentefeest, de musical en PWA got talent.
De musical vindt plaats op maandagavond 4 juli en dinsdagavond 5 juli. Deze avond zal
waarschijnlijk weer kunnen worden afgesloten met een hapje en een drankje voor de
ouders.
Mededelingen penningmeester:
Er zijn geen mededelingen.
Rondvraag/mededelingen:
Jessica zal een datumprikker uitdoen voor een gezamenlijk etentje voor de OR-leden, ter
afsluiting van dit schooljaar.
De voorzitter sluit voor 21.00 uur de vergadering.
De eerstvolgende vergadering is maandag 16 mei 2022 op locatie Donge.
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