
Notulen vergadering ouderraad 23 juni 2020 
 
Aanwezig: Leidje (directie), Mark (MR), Nicolien, Hanne, Nadya, Angela, Simone, Marnie, Machteld 
(notulen) 
 
Welkom: 
Speciaal welkom voor Nadya, als nieuw lid van de ouderraad. En heel fijn dat Tinne blijft, daar zijn we 
blij mee. 
 
Medelingen vanuit de directie:  
-Het gaat goed op school. Het opstarten is goed gegaan en fijn dat alle leerlingen weer naar school 
kunnen.  
De traditionele activiteiten die horen bij het einde van het schooljaar worden aangepast en binnen de 
maatregelen wordt er gezocht naar leuke alternatieven. Denk daarbij aan het uitglijden en uitvegen. 
Groep 8 is volop in beweging met o.a. een alternatieve musical. 
-De aanpassingen ivm afstand houden verlopen ook goed. Er wordt zoveel mogelijk in de klassen 
gewerkt en minder buiten het lokaal. 
-Er zijn citotoetsen afgenomen, echter de resultaten van de laatste citotoets worden gebruikt voor de 
eigen analyse van de school maar tellen niet mee als officieel meetpunt en voor de rapporten. De 
citiscores van februari ’20 worden vergeleken met die van februari ’19. Op deze manier wordt 
voorkomen dat evt door de schoolsluiting opgelopen achterstanden de score van een kind negatief 
beïnvloeden. 
-De oudergesprekken kunnen, net als andere jaren, op verzoek van ouders of leerkracht plaatsvinden. 
Alle gesprekken vinden digitaal plaats. 
-Het tijdelijke continuerooster is ingevoerd omdat o.a. Kion niet kon garanderen dat er elke dag een 
medewerker het overblijven kon begeleiden. Er werken een aantal oudere, voor corona kwetsbare 
mensen als overblijfkrachten. Vanaf het nieuwe schooljaar kan het overblijven wel weer dagelijks 
begeleid worden, daarmee stopt het continuerooster.  
De ervaring leert dat het erg intensief is voor zowel kinderen als leerkrachten. Zij hebben nu maar 15 
minuten per dag pauze zonder kinderen en missen het contact met het team tijdens een gezamenlijke 
pauze. 
-Dat de ouders, vanwege de coronamaatregelen, niet in de school komen om de kinderen weg te 
brengen, brengt rust met zich mee. Hoewel het ook jammer is dat ouders niet kunnen zien waar de 
kinderen in de klas mee bezig zijn.  
-Wat betreft de personeel ontwikkeling. 
Joey (leerkracht groep 5) is ziek geweest, toen leek het weer beter te gaan met hem, maar nu gaat het 
toch weer minder goed. Joey start wel elke ochtend de schooldag op met de klas. Jeroen vervangt 
wanneer dat kan en verder staan invallers voor de klas. Hoewel het enerzijds onrust geeft, is het 
anderzijds heel fijn dat er nog (bijna) altijd invallers te vinden zijn. 
Charlotte (leerkracht groep 4) is aan het re-integreren. 
-Het komt soms voor dat kinderen vanwege hoesten en niezen naar huis gestuurd worden. Dit gebeurt 
altijd in overleg met de directie. 
Er zijn gelukkig geen leerlingen die langdurig afwezig zijn geweest. 
 
Mededelingen vanuit de ouderraad: 
-Het is heel fijn dat de kinderen weer naar school gaan en zo weer contact hebben met hun 
klasgenoten. 
Het is ook een intensieve tijd geweest, veel kinderen zijn toe aan vakantie.  
 
Mededelingen vanuit de medezeggenschapsraad (MR):  
 
-De goedgekeurde notulen van de MR worden sinds kort meegestuurd met de nieuwsbrief, dat bevalt 
goed. 
-Er zijn een aantal ingelaste, digitale, vergaderingen geweest in de afgelopen periode. O.a. over het 
tijdelijke continurooster heeft de MR zich gebogen en zij hebben hiermee ingestemd. Ook de 
communicatie vanuit de stichting St Josephscholen heeft aandacht gehad. De tip om voor er 
gecommuniceerd wordt naar ouders vanuit de Stichting een communicatieadviseur mee te laten 
kijken, wordt meegenomen door Leidje. Er wordt door de OR opgemerkt dat de berichten die Leidje 
gestuurd heeft om ouders te informeren over Driemaster-specifieke zaken als prettig en duidelijk zijn 
ervaren. 



-Tijdens de laatste vergadering is de begroting besproken. 
-Het opstellen van de schoolgids voor komend schooljaar heeft op dit moment de aandacht. 
-De MR zou een cursus gaan volgen mbt nieuwe manier van het verdelen van taken, dit is vanwege 
corona uitgesteld. 
 
Notulen van 3 maart: 
We reageren voor donderdag per mail op de notulen naar Tinne, daarna wordt deze aangepast en 
vastgesteld. 
 
Het aanleveren van agenda en notulen bij de nieuwsbrief komt nog niet goed van de grond. 
We spreken af dat deze de week voor de vergadering van de OR met de nieuwsbrief verzonden 
worden naar ouders. De notulist werkt de notulen zo snel mogelijk uit en stelt een tijdslimiet aan zal 
geven in de mail waarop feedback nog meegenomen kan worden. De notulist stuurt de vastgestelde 
notulen door naar Leidje en Liesbeth, zodat deze met de eerstvolgende nieuwsbrief meegestuurd 
kunnen worden. De voorzitter levert de agenda (en vastgestelde notulen) aan voor de nieuwsbrief. 
 
Begroting: 
De begroting van de OR is doorgenomen. Er zijn veel activiteiten niet doorgegaan vanwege de 
corona-crisis. 
 
Vrijwillige ouderbijdrage 2019/2020: 
De vrijwillige ouderbijdrage van het huidige schooljaar, van € 35,- per kind, van dit jaar hebben we 
door de crisis niet volledig gebruikt. Het geld dat is overgebleven willen we gebruiken om volgend 
schooljaar wat extra’s te kunnen doen voor onze kinderen. 
 
Verplichte kampbijdrage groep 8: 
De verplichte kampbijdrage voor de kinderen van groep 8 wordt teruggestort naar ouders. Het 
schoolkamp gaat immers niet door. 
Het idee is om ipv een schoolkamp een feestelijke dag te organiseren. De onkosten hiervoor worden  
gedeclareerd bij de OR. 
 
Alternatief schoolreisje: 
Dit schooljaar zullen alle klassen een dagdeel gaan spelen in speeltuin het Kraaienest, als alternatief 
voor het niet doorgaan van het schoolreisje. De ouderraad zorgt voor de schoolreisvergoeding aan de 
speeltuin en voor een versnapering. Hanne regelt dit. Nadia stemt met Michel (Kraaienest) af over 
versieren e.d. 
 
Activiteiten komend jaar: 
De coördinatie van de activiteiten spreken we af tijdens de eerstvolgende vergadering. 
 

Data 2020/2021 

Activiteit Datum Coördinatie 

Klusochtend groene schoolplein Vrij 2 oktober 2020  

Sportdag Vr 9 oktober 2020  

Sint Maarten Woe 11 november 2020 
 

Sinterklaas Vrij 4 december 2020  

Kerst versieren Ma 7 december 2020 
 

Kerstviering Wo 16 december 2020 
 

Kerstversiering opruimen Do 17 december 2020  
Klusochtend NL doet Vrij 12 maart 2021  

Koningsspelen  Maandag 26 april  

Schoolfotograaf Do 20 mei 2021 
 

Avondvierdaagse 8 t/m 11 juni 2021 
 

Eindfeest 15 juli 2021  
 
Werven vrijwilligers/ouders voor de activiteiten leerjaar 2020/2021. 
  
-Per activiteit (bv Sint Maarten) benoemen we 1 contactpersoon. Deze benoemen we tijdens de eerste 
vergadering van het komende leerjaar. 



-Ouders krijgen aan het begin van het leerjaar een informatieboekje van school mee. Hier zit ook een 
a4tje in met de volgende info: 

-       Wat doet de ouderraad en wie hebben er zitting  
-       Welke activiteiten organiseert de ouderraad 
-       Wanneer is die activiteit 
-       Mailadres ouderraad 
-       Datum uiterlijk opgeven om als vrijwilliger met die activiteit mee te helpen. Angela zal 
dit a4tje uiterlijk 15 juli bij Leidje aanleveren. Leidje zal er zorg voor dragen dat het 
document in het jaarlijkse informatieboekje wordt meegenomen. 

-De contactpersoon verzorgt de communicatie met de vrijwilligers voor die specifieke activiteit. 
-Daarnaast geven we op de informatieavond per leerjaar ook een a4’tje mee. Angela zal er zorg voor 
dragen dat de a4tjes klaarliggen in het postbakje van de OR. 
-De afgevaardigde van dat leerjaar, zal op de informatieavond van de groep het 4tje toelichten 
-Het a4tje zullen we als bijlage aan het begin van het leerjaar aan de nieuwsbrief toevoegen 
-Ouders kunnen zich per activiteit via het mailadres van de OR inschrijven. Hanne draagt zorg voor 
verspreiding naar de contactpersoon. 
  
Met bovenstaande afspraken, hopen we op tijd, éénduidig en helder ouders te motiveren om actief 
bezig te zijn voor de school en de leerlingen. 
 
Vergaderdata OR 2020/2021: 
1 september 2020 
3 november 2020 
19 januari 2021 
2 maart 2021 
18 mei 2021 
22 juni 2021 
 
Rondvraag: 
-Wat is het emailadres van de leerkrachten? Dit is voornaam@3mast.nl 
-De OR geeft complimenten aan de leerkrachten en de andere teamleden hoe het is verlopen tijdens 
de schoolsluiting in coronatijd. Er wordt ook opgemerkt dat het onderhouden van persoonlijk contact 
tussen leerkracht en leerlingen wisselend was. Sommige leerkrachten belden iedere week met hun 
leerlingen en andere leerkrachten deden dat niet. 
-Deze week wordt het heel warm weer, de ouderraad zal donderdagmiddag ijsjes (laten) uitdelen voor 
alle kinderen. 
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