
 

 

 

Vergadering Ouderraad woensdag 23 september 2020 via Teams 
 
Aanwezig: Anke van Heugten, Tamara van Lent, Sandra Smits, Marianne Schönberger, Cindy 
Verdonk, Dorinda Verhoeven, Astrid van Rooij, Mariëlle Penders, Suzanne Nouwens en  
Brigitte Beckers (N). 
 

Afwezig: Maarten Penders  
 
Suzanne opent de vergadering. Door Corona kunnen we niet fysiek bij elkaar komen daarom 
vergaderen we via Teams. 
 
Er zijn geen ingekomen en uitgaande stukken. 
 
Mededelingen 

• Suzanne zal nogmaals de 2 nieuwe ouders benaderen die aangegeven hebben aan te 

willen sluiten bij de OR. Actie Suzanne 

• Aan het einde van het schooljaar zijn aan alle leerkrachten nieuwe vesten uitgedeeld die zij 
aan kunnen bij gelegenheden zoals het schoolreisje, sportdag, kamp etc.. 

• Jacqueline heeft gevraagd om een stukje aan te leveren voor het Wikveldbulletin waarin de 
OR zichzelf voorstelt, Suzanne zal dit aanleveren. Actie Suzanne 

• Schoolreisje is verzet naar het voorjaar. We wachten de ontwikkelingen omtrent Corona af. 

De bussen zijn besteld voor het voorjaar en ook al betaald. Vanuit school zijn Jorg en 
Marjan contactpersoon.   

• Er moet duidelijkheid komen omtrent de juffenverjaardag en het eindejaarsgeschenk. Het 
eindejaarsgeschenk is een paar jaar geleden, in overleg met Edward, afgeschaft. Het is 
voor de klassenouders niet duidelijk wat de bedoeling is van de €15,00 waar iedere 
leerkracht recht op heeft. Suzanne en Dorinda zullen dit oppakken en onder de aandacht 
brengen in het Wikveldbulletin. Actie Suzanne en Dorinda.  

• Suzanne stelt nogmaals voor dat alle leerkrachten aan de OR doorgeven wie de 
klassenouder(s) is/zijn. Zo kunnen wij als OR contact opnemen als we hulp nodig hebben 
bij activiteiten.  
 

Financiële zaken  

• Mariëlle maakt de balans op. Evenals de mail omtrent de ouderbijdrage. Zij zal dit met ons 

delen. Actie Mariëlle 

• Ieder jaar zijn er problemen met het incasseren van de ouderbijdrage. Het zijn vaak 
dezelfde ouders die deze bijdragen niet betalen. Mariëlle gaat uitzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om de ouderbijdrage te incasseren of het via de schoolapp te doen. 
Dorinda gaat met Henk in overleg hoe we de betalingen het beste kunnen ‘aanvliegen’. 
Actie Dorinda 
 

Nieuws uit het team 

• Sanne Verhagen en Margot Hoskam zijn zwanger.  

 
Nieuws uit commissies 

• De commissies blijven zoals voorgaand schooljaar. Marianne geeft aan dat de 
fotocommissie mensen nodig heeft of eventueel hulp van de klassenouders.  

• De schoolfoto’s worden op maandag 17 mei op de Zeis gemaakt en op vrijdag 21 mei op 

de Meerwijkweg. 

• Mariëlle heeft de nieuwe Wikveld t-shirts voor de kinderen ontvangen, zodra alles 
gewassen is gaan ze naar school.  

• Het is nog onduidelijk hoe de aankomst van Sinterklaas zal gaan. De kinderen krijgen 
sowieso een schoencadeautje en de groepen 1 t/m 4 ontvangen ook een cadeautje op  
4 december.  

• De kascommissie bestaat dit jaar uit Cindy en Marianne. 



 

 

• Terugkerende actie: Heeft Maarten al een afspraak met Jorg (was voorheen Edward) 

gemaakt voor de buitencommissie? Actie Maarten  
 

Rondvraag 
 

• Er zijn geen vragen. 
 

 
 

Volgende vergadering is nog niet bekend 


