
 

Notulen Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  dinsdag 25 augustus, via Zoom 

Aanwezig:  Desiree Stoffels-van Pieterson (DSvP), Karin van Kooten-Molenaar (KvKM), 

Bonita Perebooms (BP), Chantal Pronk-Sporrel (CPS) Kirsten Bonke (KB), Susan 

Zijlstra (SZ), Sintha Sie (SSi) en Barbara Dijksterhuis (BD) 

Afwezig:   

  

 
1.Opening  

 

DSvP opent de vergadering en geeft aan dat ze ivm studie en werk, niet meer voor 

de volle 100% bij de OR aan de slag kan. Zij gaat dit half jaar haar events nog 

afmaken. Voorzitterschap moet overgenomen worden. Dit zal in de jaarvergadering 

aan bod komen dmv stemming. OR leden kunnen nadenken of ze interim voorzitter 

of voorzitter willen worden. 

  

Ingekomen stukken, geen. 

Notulen vorige vergadering en actiepunten zijn doorgelopen. 

Notulen vorige vergadering goedgekeurd. 

 

2. Financiën  

 

Kascommissie: 2ouders gevonden die het gaan oppakken. 

Begroting: geld over vorig jaar. Hoe dit te besteden? Het geld dat niet is 

uitgegeven door de corona crisis volgend jaar aan de leerling terug geven door bv 

een extra uitje? Nog over brainstormen, zie ook rondvraag. 

 

Daarnaast kan het zijn dat er komend jaar activiteiten niet doorgaan door de 

coronamaatregelen. Wat doen we dan met het overgebleven geld? Tegen die tijd 

denken aan een gepaste oplossing. Bij de mail van de vrijwillige bijdrage zal een 

uitleg komen over de gelden. 

  

3. Jaarvergadering 16/09 

 

Gaat via Zoom. Aanmelden om inlog te verkrijgen voor ouders. 

Oude kascommissie aanwezig. Graag nieuwe kascommissie ook.  

Nieuwe voorzitter moet gekozen worden ivm vertrek DSvP. OR leden moeten 

hierover nadenken. 

Verplicht bericht over jaarvergadering volgens de statuten stond in de nieuwsbrief 

en ook het 2de verplichte stukje informatie zal hierin verschijnen.  



    

4. Scholierenveldloop 7/10 

 

Gaat momenteel niet door in oktober en is verplaatst naar 24 maart voor nu. 

Dit zal later in het schooljaar weer op de agenda komen. BP houdt dit in de gaten. 

  

5. Open ochtend 7/10 

 

Momenteel niks bekend over gemaakt vanuit school. 

  

6. Sinterklaasviering 4/12 

 

Er zullen zwarte en roetveeg pieten zijn. Wordt nog nagedacht over het verhaal. De 

cadeaus moeten besteld gaan worden. Strooien zal waarschijnlijk niet kunnen dit 

jaar. Voorverpakte pepernoten uitdelen. Actie DSvP 

  

7. Kerstviering 16/12 

 

Overleg geweest met Roxanne. De Kerstviering in de avond voor de kinderen gaat 

door.  

De kerstborrel voor de ouders zal een andere indeling krijgen. Hier zal de OR kijken 

naar een passende oplossing. Wellicht oliebollen uitdelen voorverpakt door 

kerstmannen. 

 

Tegen die tijd weten we ook of ouders wel of niet aanwezig mogen zijn bij de 

musical. Ouders kunnen dan eventueel via livestream kijken als dit niet in de school 

kan. 

 

Idee is om een vaste musical te kopen. Er is een ouder met toneel/dans/musical 

ervaring op school. Wellicht kan zij helpen. Navraag actie SZ en CPS. 

Wellicht mensen inhuren om te helpen bij musical als geen ouders zich opgeven. 

    

8. 4 nieuwe OR leden gezocht 

 

Na vertrek van 3 leden vorig schooljaar en DSvP onze voorzitter dit jaar is de OR 

op zoek naar 4 leden om maximaal te kunnen draaien. Voor nu nog geen aanmeldingen 

mogen ontvangen. 

Oproep voor OR is uitgedeeld in de OB. 

Ouders blijven vragen om ons heen Actie OR. 

  

9. Rondvraag en sluiting 

 

Willen we een nieuwe schoolfotograaf? Vorig jaar niet geheel tevreden maar na 

ontvangst foto’s en hoe men het nu deed wil de OR met het huidige team verder. 



 

Eventueel schooluitje: voor de hele school is misschien onhandig met het vervoer. 

Wellicht beter om een workshop te regelen op school. Geen vervoer nodig en weinig 

hulpouders in de school. Workshop idee: actie OR leden voor 9/9. 

Uitzoek bedrag budget over voor uitje / workshop actie SSi. 

 

Nieuw schoolproject: meer groen in school, belichting aula of podium. 

Er zal gekeken worden naar 2krukjes voor bibliotheek. Dan kunnen de kinderen er 

weer beter bij. Is nog even afwachten adv het budget, inkomsten en plannen of de 

OR dat dit jaar of volgend jaar gaat oppakken. Check van Hilten. Actie SSi. 

Hulpouder formulier komt in de nieuwsbrief volgende week en school stuurt ook nog 

privé uit.  

 

Attentie vanuit OR: ziekte, burn-out, afscheid, zwangerschap, trouwen... zal 

voortaan via een potje Lief en Leed gaan. Standaard op de agenda zetten. 

Afscheid van leerkracht is voor de stamgroep van toepassing. 

 

Kleren bestemd voor het schoolfeest naar love2share of ander goed doel maar ivm 

ruimte moet dit de school uit. 

 

 

OR Jaarvergadering zal plaatsvinden op woensdag 16 september. 

Volgende OR vergadering is op woensdag 4 november. 

 

 

21.25uur OR vergadering gesloten 

 

 


