
Notulen ouderavond 15 september 2022 

 

Team:  

Mariska heet alle ouders welkom. Het team is blij met de hoge opkomst.  

Het team wordt voorgesteld aan de ouders.  

Er wordt verteld over de start van het schooljaar, de Kanjertraining en de Gouden weken gericht op 

groepsvorming. 

Het Coronaprotocol met de landelijke scenario's wordt toegelicht. Het kabinet geeft aan in welk 

scenario we zitten, school maakt het protocol schoolspecifiek. 

De personele bezetting wordt besproken. We merken nu ook in de polder het lerarentekort bij 

ziekte. Vorig jaar een aantal keren een groep naar huis gestuurd. We zorgen de eerste dag voor 

opvang. Mariska verwijst naar het protocol in de jaargids en op de website.   

De ouders worden meegenomen in de doelen van het jaarplan en de plannen voor de toekomst. 

Komend jaar gaan we met het team, ouders en kinderen een nieuw schoolplan schrijven voor  

De komende 4 jaar. Hiervoor is er een ontwerpavond gepland met ouders op 17 januari 2023. 

Tijdens de rondvraag zijn er geen vragen. 

 

AC:  

De Ac geeft een jaaroverzicht met een pakkend filmpje. In het jaaroverzicht zien we bij welke 

activiteiten de AC betrokken is en waar de vrijwillige ouderbijdrage voor wordt ingezet.  

Bernard doet een voorlopig financieel verslag. Financieel verslag volgt later op de website. Het 

financiële jaar wordt september 2022 afgerond. De kosten stijgen. Dit jaar zijn kamp en schoolreisje 

hoger uitgevallen. Komend jaar zijn er twee knoppen waar aan gedraaid kan worden: goedkoper 

schoolreisje/kamp of bijdrage iets verhogen.  

De TSO is nu helemaal afgerond. Vanuit de TSO is er een bedrag van ruim 600 over gebleven. Samen 

met school wordt dit besteed aan een schommel. De vergadering kan hiermee instemmen.   

Vraag Nelianne Aarnink: Waarom wordt er om het jaar een broer-/zusfoto gemaakt en niet meer elk 

jaar?  

Antwoord: In het maken van deze foto's gaat veel tijd zitten. Daarom wordt ervoor gekozen dit niet 

jaarlijks te doen.  

De AC vraagt wie samen met Dennis Bronwasser komend jaar de kascontrole wil verzorgen. Krispijn 

van den Dries meldt zich aan.  

We nemen afscheid van Renate de Waal en Judith van Wieren en bedanken ze voor de inzet. 

 

MR:  



Coringe zal zich nog een periode voor de MR in gaan zetten.  

Herman stelt zich voor. 

Coringe benadrukt dat belangstellenden zich melden voor belangstelling MR AC 

We nemen afscheid van Selina Spekschate en bedanken haar voor de inzet. 

 

 

Mariska nodigt ouders uit om de markt te bezoeken. 

Eerste ochtend van de maand koffie ochtend, ouders welkom voor vrije inloop voor vragen ed.  

 

 

 

 


