Verslag Ouderraad vergadering woensdag 29 juni 2022
Aanwezig: Miranda Greidanus (vertrekkend voorzitter), Kirsha van der Zalm
(secretaris), Mirelle Salesia (penningmeester), Marieke van der Deijl (Leerkracht
Goudmos), Richard van Berge (voorzitter vanaf schooljaar 2022-2023), Honey Chi-Zhou,
Denise d’Ancona, Sandra van Gerwen, Emma Haakman, Michiel den Hollander, Michelle
Korzillius, Jessica Molina, Githa Noordegraaf, Marjan de Ruyter-Delsasso, Eveline Smits,
Pauline Sudmeier, Sandra Timmer-Pronk.
Afwezig: Marga van Broekhoven, Edwin Nijssen, Kenneth van Geer, Margot Suijkerbuijk,
Mark van der Wal.
Opening en welkom:
Richard neemt al tijdens deze vergadering de voorzittersrol op zich en opent om 20.00
uur de vergadering. Hij verwelkomt de reeds zittende leden en de nieuwe leden Eveline
Smits, Githa Noordegraaf en Michiel den Hollander. Dan volgt een korte voorstelronde.
Vaststellen agenda en verslag vergadering 13 april 2022:
De agenda en het verslag worden vastgesteld.
Mededelingen en ingekomen post:
Er zijn geen mededelingen en er is geen ingekomen post.
Commissies:
Musical.
Na twee corona-jaren mogen de musical avonden weer als vanouds worden gevierd en
dus ouders/begeleiders alsook personeel op school mogen komen. Bij binnenkomst
staat er voor een ieder water klaar en na afloop is er een borrel waarvoor de nodige
drankjes alsook versnaperingen zijn ingekocht.
Maandag, bij de musical avond van de Donge leerlingen, zullen Margot, Marjan en Mirel
gaan helpen met alles klaarzetten en begeleiden. Dinsdag, bij de musical avond van de
Goudmos leerlingen, zullen Pauline, Denise en Emma dat doen.
Michelle gaat de OR verlaten en zal in een korte notitie e.e.a. opnemen over de
organisatie van en praktische zaken over de musical avonden. Deze notitie komt op
Sharepoint te staan.
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Verdeling commissies.
Githa meldt zich aan voor de sint commissie.
Eveline meldt zich aan voor de kerst commissie.
Mededelingen penningmeester:
Met ingang van schooljaar 2022-2023 zal gebruik worden gemaakt van schoolkassa, het
online betalingssysteem van Parnassys, voor het innen van de vrijwillige bijdrage en het
geld voor het schoolreisje. Dit systeem zal vooraleerst voor een jaar worden getest. Het
bestuur, de penningmeester en Jolanda Wamelink hebben reeds een instructie gehad
over de werking van schoolkassa.
De vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2022-2023 is reeds vastgesteld op EUR 25,--.
Dit zal eind september worden uitgezet naar de ouders/verzorgers.
Afscheid leden:
Op de bedankavond hebben de vertrekkende OR-leden een persoonlijk bedankje
overhandigd gekregen.
Rondvraag:
Nieuwe vergaderdata schooljaar 2022-2023. Deze zijn reeds vastgezet. De data komen
in de schoolgids, maar zullen alvast aan de OR leden worden gecommuniceerd.
Schoolreis. De schoolreis van de groepen 6 en 7 naar de Beekse Bergen is tegengevallen
door de grote afstanden binnen het park en een niet volledige bussafari. Volgend jaar zal
worden gezocht naar een andere optie.
Sint. Gevraagd wordt of het al mogelijk is om de cadeau’s voor groep 8, te weten een
gevulde etui, aan te schaffen, omdat de schoolspullen in de winkels liggen. De
penningmeester zal dit gaan bekijken.
App groep klassenmoeders en OR-leden schooljaar 2022/2023. Sandra van Gerwen zal
de app-groep voor de locatie Goudmos opzetten en beheren. Kirsha zal dit doen voor de
locatie Donge.
Inzameling PET-flessen. Emma heeft dit uitgezocht. Het inzamelen van flessen op school
kan, maar het inleveren van de ingezamelde flessen zal buiten de school om moeten
worden geregeld. Emma en Mirel zullen gaan kijken naar promotiemateriaal en een
inzamelingsbak.
De voorzitter sluit voor 21.00 uur de vergadering.
Dit was de laatste OR vergadering van het schooljaar 2021/2022.
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