
  
 
 
Notulen OR vergadering 22 september 2020  
  
Aanwezigheid: Judith, Laura, Yvonne, Nannet, Bastiaan, Geoffrey, Esther, Karin, Peter  

  Namens school aanwezig: Wilma en Marianne  
 
Afwezig: - 
  

1. Opening van de voorzitter en voorstellen van nieuwe OR leden Judith Wiersema en 
Yvonne Brands. Geoffrey geeft aan niet meer aan te sluiten bij de OR vergaderingen, 
maar zich nog wel bezig te houden met het schoolplein. Voor zijn SOS taken wordt 
een vervanger gezocht. 

  
2. Notule vorige vergadering 3-6-2020:  

Geen opmerkingen, notulen van de OR vergaderingen zullen met ingang van dit 
schooljaar geplaatst worden op de Schepelweyen website.  

 
3. Ingekomen / uitgestuurde post: 

Kaartje verzonden namens OR naar juf Margo i.v.m. pensioen 
 

4. Mededelingen en vragen van: 
a. Ouderraad / ouders 

- V: Is het mogelijk om 10 minuten gespreken digitaal te plannen 
bijvoorbeeld via teams, zodat ouders een gezicht bij leerkracht 
hebben? 
A: Foto van alle leerkrachten staat op de website, leerkrachten mogen 
buiten lestijd maar minimaal op school aanwezig zijn i.v.m. 
coronarichtlijnen. Niet iedereen heeft mogelijkheid om vanuit thuis 
digitaal te vergaderen. Volgende gesprekken zijn in februari 2021, 
afhankelijk van richtlijnen dan wordt de vorm van de gesprekken 
gekozen. 

- V: In sommige klassen wordt veel informatie aan ouders gegeven over 
de activiteiten in de klassen, bijv. via de website of App. In andere 
klassen niet. Kan er voor iedere klas meer gecommuniceerd worden? 
A: Er wordt in klas 6/7B een project gestart om ouders digitaal een 
kijkje in de klas te laten nemen. Indien dit succesvol is wordt dit 
uitgerold over de hele school. 

- V: Mogen ouders, in het bijzonder bij de hoofdingang toch op het 
schoolplein wachten, zodat beter afstand gehouden kan worden? 
A: Nee, de school dient zich aan de richtlijnen te houden, ouders 
mogen niet op het schoolplein komen. Er komt extra markering op het 
trottoir om ouders te wijzen op het afstand houden. 

- V: Er zijn opmerkingen dat de toiletten niet fris ruiken. 
A: De toiletten worden iedere dag gepoetst, de geur komt voornamelijk 
vanuit de voegen, deze worden in de herfstvakantie extra behandeld 
en gereinigd om de geur proberen tegen te gaan. 



 
 
 
 

b/c. Schoolleiding / team en MR 
Marianne zal namens de school bij de OR vergaderingen aanwezig zijn. Zij 
ontvangt voor de vergaderingen input vanuit de MR en Wilma. De OR leden 
zullen niet meer aanschuiven bij de MR vergaderingen, wel ontvangt de OR 
de notulen die zij tijdens de OR vergadering met Marianne zullen bespreken. 

- School is goed gestart, alle leerlingen zijn op school. 
- Status van eventuele renovatie terenplein is besproken. Terenplein is 

eigendom van de gemeente. In de plannen voor speeltuinen is geen 
rekening gehouden voor budget terenplein. School wil mee investeren 
in terenplein, als gemeente eerst zorgt voor goede waterbeheersing. 
Wilma blijft in gesprek met de gemeente. 

- De Schepelweyen website heeft een update gekregen. 
- V: Hoe worden studiedagen bepaald? Dit jaar veel donderdagen. 

A: Studiedagen worden gebruikt voor ontwikkeling en bijscholing van 
het team. Eerst worden de noodzakelijke lesuren ingepland. Daarna 
wordt gekeken welke ontwikkeling / training er voor het team wenselijk 
is. Op basis hiervan worden trainers, sprekers etc. gezocht. Aan de 
hand van hun beschikbaarheid worden vervolgens de studiedagen 
ingepland. 

- Er is bij de MR een verzoek van ouders binnengekomen voor een 
continurooster. De MR en schoolleiding gaan hier los van elkaar 
onderzoek naar doen. De resultaten worden gekoppeld waarna 
haalbaarheid onderzocht wordt. 

- Er is een leerlingenraad opgestart met afgevaardigde uit groep 6,7 en 
8. Vorig jaar is dit gestart. De leerlingenraad heeft 1x per maand 
overleg met Wilma. 

- Er heeft een ventilatiemeting plaatsgevonden in school, de resultaten 
van deze meting en resultaten van andere scholen worden naar de 
overheid gestuurd. 

- Er is een vervangende conciërge voor 2 dagen per week. 
- Dit schooljaar zal 2x een ontruimingsoefening worden gepland. 1x met 

informatie vooraf en 1x zonder. 
 

d.  SOS 
 - SOS  is overgedragen van Mark aan Karin Strijbosch. 
 - De facturen voor ouderbijdrage worden binnenkort verzonden.  
 - Het advies van de MR is om alleen de basisuitgave te berekenen. 

- De OR vraagt aan SOS een overzicht van de budgetten per werkgroep 
voor 2020/2021. 

- De budgetten voor de klassenouders (leerkracht verjaardagen) staan in 
de informatiebrief naar klassenouders. Marianne inventariseert de 
klassenouders, zodat Nannet kan zorgen dat iedereen de zelfde 
informatie ontvangt.  

 
5. Ouderwerkgroepen 

- De werkgroepen voor schooljaar 2020/2021 zijn verveeld. 
- Ivm Corona zullen er aanpassingen nodig zijn in de wijze waarop 

vieringen/ activiteiten plaatsvinden. De verantwoordelijke leerkracht 
stemt samen met de werkgroep leden de mogelijkheden op dat 
moment af.  

 



 
 

6. Rondvraag 
- Het wachtwoord van de OR account zal gewijzigd worden. 
- MR / OR uitje zal op zijn vroegst plaatsvinden begin 2021, MR is aan 

de beurt voor organisatie. 
 

7. Volgende vergaderingen 
De vergaderingen vinden tot nadere order plaats op school. De onderstaande data 
zijn gepland: 

 3 november 2020 
 2 februari 2021 
 23 maart 2021 
 25 mei 2021 
 22 juni 2021 

   
 


