Notulen Ouderraad ´t Startnest
Datum:
Aanwezig:

Afwezig:

Woensdag 17 november in de aula
Karin van Kooten-Molenaar (KvKM), Chantal Pronk-Sporrel (CPS) Kirsten Bonke (KB), Susan
Zijlstra (SZ) Sintha Sie (SSi), Brenda van Ommeren (BvO), Chaska Wortel (CW), Dimphy
Hengst (DH), Maddie Scheffel (MS) en Barbara Dijksterhuis (BD).
Bonita Perebooms (BP)

1.Opening
Ingekomen stukken, notulen vorige vergadering en actiepunten
Brief van de KvK ontvangen. Dit betreft de UBO.
Ysandre zal in de volgende leerlingenraad vergadering aangeven om een project
voor school te bedenken die de OR zou kunnen uitvoeren.
Vorige notulen goedgekeurd.
2. Financiën
-

Data wiscollect, de OR heeft al redelijk wat betalingen binnen van de
vrijwillige bijdrage voor school.
Eind november wordt er een herinnering uitgestuurd.

3. Sint 1dec
Sintviering gaat door. De viering zal binnen plaatsvinden en elke OB en MB klas
mag 2 stamgroepouders aanwezig hebben. Een paar hulpouders 8uur aanwezig om
pepernoten te verdelen voor de kinderen. OR daar waar nodig opgeroepen.
4. Kerstmusical / Kerstborrel 22/12
Shanna gaat alles weer begeleiden. Vergadering voor voorbereiding is al gepland
met de hulpouders. Enkel stamgroepouders aanwezig tijdens viering. Ouders
mogen niet op school naar de musical komen kijken. Er zal weer een livestream
worden opgestart. Er zal gekeken worden hoe we de routing van ouders gaan
plannen met het zelfgemaakte eten voor het diner, actie CPS.
De verdeling van stamgroepouders en teamleden tijdens de musical moet ook nog
ingevuld worden, actie CPS.
Kerstborrel gaat niet door. Idee is om als OR (wie geen stamgroepouders zijn)
wel oliebollen uit te delen als ouders de kinderen komen ophalen. Plan uitwerken,

actie OR Kerstcommissie. Oliebollen regelen, actie BP. Hulpouders afmelden voor
borrel, actie OR Kerst commissie.

5. Hulpouderformulier
Alle ouders zijn gemaild van de deel 1 geplande activiteiten en SZ neemt dit
formulier over van KvKM. Voor deel 2 geplande activiteiten moet nog een
overdracht plaatsvinden, actie KvKM en SZ.
6. Statuten en KvK document
De “statuten” die de OR in fysiek document heeft is eigenlijk het Huishoudelijk
regelement. Dit wordt gezien als een aanvulling op de daadwerkelijke statuten.
De statuten zullen we moeten opvragen bij de KvK, actie BD.
BD gaat informatie opvragen bij vriendin die ook jurist is, actie BD.
De ontvangen brief van de KvK over UBO kunnen wij pas oppakken als we meer
weten over onze statuten.
7. Secretaris functie
DH wil graag de secretaris functie overnemen. KvKM gaat samen met DH deze
overdracht oppakken en zal haar de komende tijd begeleiden hierin. Actie KvKM
en DH.
8. Rondvraag en sluiting
Geen verdere vragen en of opmerkingen gemeld.
De vergadering werd om 21:06uur gesloten.
Volgende vergadering zal plaatsvinden op 12 januari 2022.
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