
 

Notulen Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  dinsdag 5 januari, via Zoom 

Aanwezig:  Sintha Sie (SSi), Karin van Kooten-Molenaar (KvKM), Bonita Perebooms (BP), 

Chantal Pronk-Sporrel (CPS) Kirsten Bonke (KB), Susan Zijlstra (SZ), Barbara 

Dijksterhuis (BD), Chaska Wortel (CW), Dimphy Hengst (DH), Maddie Scheffel 

(MS) en Brenda van Ommeren (BvO) 

Afwezig:  - 

  

1.Opening  

Voorzitter Barbara opent de vergadering. 

Chaska stelt zich voor en zal net als Maddie en Dimphy, die zich al eerder 

voorgesteld hadden toegevoegd worden tot het OR team. 

Wij van de OR heten jullie van harte welkom. 

 

Ingekomen stukken: Herinnering schoolfeest attribuut betaling. Contact mee 

opgenomen en opgelost. 
Notulen vorige vergadering en actiepunten: goedgekeurd 
Contact nog met Roxan voor bijwonen vergadering, actie CPS. 
  

2. Financiën 

Minder binnen gekregen dan begroot tot nu toe. 

OR vraagt zich af wat hier de reden van zal zijn, Covid-19 gerelateerd of toch anders? 
Vanuit de OR is er besloten een laatste herinnering uit te sturen via WisCollect, maar 

niet via de nieuwsbrief. Actie SSi. 

 

3. Evaluatie Sinterklaasviering 
Cadeaus waren goed ontvangen door de kinderen. Leuke organisatie en is goed gegaan.  
Pepernoten voor ieder kind in bakjes gaf weinig rotzooi met opruimen en ging nog best 

snel in verdeling. 
Reactie voor allergieën vanuit stamgroepen kwam wat laat. Tip voor volgend jaar: Eerder 

vragen bij stamgroepleiders naar allergieën. Deze Sintorganisatie is voor herhaling 

vatbaar. Leuk dat ze een eigen verhaal en show bedenken. Sintviering is binnen de 

begroting gebleven. 
    

4. Evaluatie Kerstviering en musical 
Veel van wat geregeld was moest op het laatste moment veranderen ivm de verkondigde 

lockdown door de overheid. Door wat laatste tegenvallen in het filmen van de musical is 

alles toch uiteindelijk gelukt. OR had samen met de school een kerstdinerbuffet 

geregeld voor de kinderen. Helaas kon dit niet meer doorgaan. De inkopen waren nog 

niet gedaan dus gelukkig zijn daar niet veel kosten aan verloren.  



Decor zag er leuk uit, dit is gemaakt door de hulpouders, waarvoor dank. Toneel en 

dansjes waren goed geregeld ivm script en de professional die ingehuurd was. Geeft 

veel werk uit handen door iemand in te huren. Dit is als zeer positief ervaren. Volgend 

jaar gaan we dit waarschijnlijk weer doen.  
Bedrag voor de montage zal uit OR pot worden betaald daar er dit jaar voor Kerst niet 

is uitgegeven. Vraagstuk of we ook volgend schooljaar een livestream zullen organiseren 

naast bezoekers op school, zal op de agenda staan van de 1ste OR vergadering jr 21-22. 

Actie KvKM. 

 

5. Voorleesontbijt 29/1 

School heeft besloten dit event niet door te laten gaan. 
Hulpouders hierover informeren dmv mailen: actie KvKM 

 

6. Verkleedfeest (voorbereiding 11/2 en viering 12/2) 
Het verkleedfeest kan niet doorgaan in zijn originele vorm. Wel heeft de OR bedacht 

dat er misschien een andere mogelijkheid is van inkleden van dit feest. Een voorwaarde 

hierin is wel dat de viering in elke klas individueel dient plaats te vinden en de kinderen 

niet gemixt worden met andere klassen.  
Nieuwe eenmalige indeling verkleedfeest, Actie KvKM, BD en CPS. 
Nog even wachten met ouders mailen, wellicht kunnen we ze nog gebruiken. 

 

7. Circus op school 

Diverse offertes opgevraagd. Bedragen kunnen verminderd worden maar hangt weer van 

pakket en organisatie af. De annuleringsvoorwaarden moeten gecheckt worden. OR gaat 

kijken om het bedrag dat gebudgetteerd staat voor project op school van € 750.- naar 

deze activiteit door te zetten. Bij de diverse organisaties moet gekeken worden wat er 

kan gebeuren voor de verschillende bedragen van € 1000.- (origineel bedrag) en als er € 

750.- van het project bij komt. Vraag is; wat is haalbaar en wat zijn de verschillen? 

Actie KB en BP. 
     

8. Verdeling OR taken 
BD heeft Excel lijst gemaakt met alle evenementen. Elk punt is doorlopen en er is 

samen met de nieuwe OR leden een nieuwe indeling gemaakt. Deze zal gestuurd worden 

naar alle OR leden, Actie KvKM. 
  

9. Rondvraag en sluiting 
De Kinderboekenweek krijgt een andere indeling. Graag op agenda van voorlaatste 

vergadering jr 20-21, Actie KvKM. 
Hulpouderformulier link uitleg sturen naar Chaska, zodat ze een beeld heeft hoe dit 

eruit ziet, Actie KvKM. 
2 kaarten versturen naar langdurig zieken binnen team en OR, Actie SSi. 

 
De vergadering werd om 22:06uur gesloten 

 

Volgende vergadering zal plaatsvinden op 3 maart. 


