
Agenda 16 maart 2022 
 
Aanwezig: Jenny, Talitha, Nathalie, Ilse, Wieke, Carrie, Femke, Marius 
Afwezig: Sietske, Eugenie 
 
Notulist: Marius 
 
1. Opening 
 
2. Goedkeuren notulen januari 2022 
Notulen zijn goedgekeurd. 
 
3. Mededelingen 
Ouders mogen kijken bij het rondjes schaatsen 
De ouders uit OR geven het door aan de ouders. 
Ilse regelt ijsjes en levert het in de middag op school af 
 
Lois is met zwangerschapsverlof 
 
Veel zieke juffen. Het is een grote uitdaging om alles rond te krijgen. 
 
Marloes kan woensdagochtend eventueel invallen. 
 
4. Stukje OR op website + evt met foto’s 
Marloes wil graag met achternaam Petit. 
Actie Marius: Marius verzamelt foto’s, alleen voornaam wordt vermeld op de website ivm 
privacy en hij maakt bijgewerkte pagina voor op de BMS site. 
 
5a. Brief voor de kleuters 
Actie Marius: Helpende handjes benoemen in de brief. 
Actie Femke: Ouders hebben wel vragen, maar is nu geen informatieavond aan het begin 
aan het schooljaar. Komt dat nog terug? Ouderraad zou daar wel behoefte aan hebben. 
 
5b. Brief voor ouderbijdrage + ouderbijdrage herinnering 
Geen rol voor leerkrachten bij ouderbijdrage. Wel voor schoolreis. 
Laatste herinnering: per leerkracht onder de aandacht brengen. Hierbij percentages 
noemen. 
Actie Marius: Marius stuurt Femke een bericht dat zij binnen de school kan doorsturen. 
 
6. OR reglement updaten 
Volgende keer doornemen en bijwerken. 
 
7. Activiteiten evalueren 
Carnaval vrijdag 25 februari 
Waarom een thema? Dit jaagt ouders op kosten. 
Actie Femke: vraagtekens bij het Zooitje en Prins Carnaval. Femke doet nog evaluatie 
met het team. 
Actie Carrie/Ilse: Draaiboek carnaval aanpassen. 
 
8. Komende activiteiten plannen 
Sportkleding voetbaltoernooi 6 april / 13 april / 20 april  
Groep 7-8: 6 april 



Groep 5-6: 13 april 
Groep 3-4: 20 april 
 
Organisatie: Wieke 
Team: Anouska/Marianne (ondersteunend) 
 
Pasen    woensdag 13 april 
Smeren/uitdelen: Wieke, Talitha 
Boodschappen vooraf: Nathalie: 750 Eitjes, matzes, boter en suiker 
Team: Isabelle/Carline? 
 
Avondvierdaagse  mei 
Gaat het door? Nog onbekend 
Organisatie: Carrie/Jenny ism leerkrachten en helpende handjes 
 
Sportdag   mei 
Organisatie: Carrie (midden-/bovenbouw) / Marloes (onderbouw). 
Team: Anouska 
 
Het was vorig jaar een relaxte ochtend bij de voetbalvereniding. Kleuters hebben een 
andere invulling en willen graag 2 helpende handjes. Talitha, Jenny, Ilse, Wieke zijn ook 
wel beschikbaar 
Actie Femke: Femke vraagt na wat de datum is voor de sportdag 
 
Musicalavonden  ma 4 juli 8a, di 5 juli 8b, middag opa’s en oma’s, avond 
ouders 
Disco    wo 6 juli 8a+8b 
 
Organisatie (alleen voor de avond): Boodschappen doen (geen pinda’s) en buiten op een 
tafel zetten 
 
Als het buiten is, is het veel werk met sjouwen. 
Organisatie:  
Team: Linda en Ronald 
 
Schoolreisje  april 2022 
Planning is nu april 2022. Tot nu toe altijd op een vrijdag. 
 
Organisatie: Jenny 
Team: Erlyn en Marise 
 
9. Pensionering van Sipkje (vrijdag voor meivakantie, 22 april) en Jeanne+Astrid 
(schoonmaker), vanaf de zomervakantie 
 
Organisatie Sipkje: Talitha 
 
10. Bibliotheek, hoe verder? 
 
DOK komt de bibliotheek beheren op school. Dit heet Vindplaats. Er worden koffers 
geleverd. Toch nog wel wat ondersteuning nodig. 
 



Anna blijft dit doen. Ilse doet dit nog dit jaar. Vanuit de OR kan er vervanging komen, 
anders zou dit een andere ouder op school kunnen doen. 
 
11. Schoolplein oppimpen update; 
       Is er al binnen het team gevraagd wat zij willen aanschaffen van het OR 
       spaargeld? 
Er is hout voor nieuwe buitenkeuken. 
Wat is budget? 
Actie Marius: Marius kijkt wat budget is 
Actie Femke: Femke checkt met team en leerlingenraad waar behoefte aan is. In ieder 
geval behoefte aan nieuwe kleuterfietsen. 
Team: Petra 
 
12. Nieuwe voorzitter 
Carrie heeft door privé omstandigheden sinds november minder energie voor 
voorzitterschap. Twee oplossingen: andere voorzitter en taakverdeling verdelen. 
Actie Carrie: zij geeft haar huidige taken door zodat dit door andere leden opgepakt kan 
worden. 
 
13. Rondvraag 
Actie Eugenie: Is de opvolging van Eugenie als luizenmoeder al geregeld? 
Actie Ilse: Ilse zet draaiboeken op Teams  
Actie Carrie: Carrie mailt de draaiboeken naar Femke zodat zij ze op de Teams schijf kan 
zetten. 
 
14. Sluiting 
Geen verdere opmerkingen 
 
 
 
 


