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OUDERVERENIGING KINDERBOOM 

NOTULEN 

 
Datum vergadering: 25-01-2021 
Tijdstip:  20.00 – 22.00 uur 
Locatie:  MS Teams 
 
Aanwezig bestuur: Lillian (voorzitter), Ilse (penningmeester), Lynn (secretaris),  

Aanwezig leden: Marieke, Elisabeth, Diana, Simone, Sander 

Tevens aanwezig: Marian (leerkracht Basisschool Kinderschool), Petra (lid MR Kinderboom) 

Afwezig: Danique, Chantal 

 

1. Opening 

- Lillian verwelkomt iedereen en opent de vergadering om 20.15 uur.  

 

2. Vaststellen agenda 

Extra toevoegingen: 

- Extraatje voor de kinderen vanwege lockdown/schoolsluiting. 

 

3. Ingezonden stukken 

- Geen ingezonden stukken 

 

4. Mededelingen bestuur OV 

a. Bespreken evaluatieformulier 

Ilse geeft uitleg over het formulier. Formulier gebruiken bij alle activiteiten. Mag 

digitaal verstuurd worden naar Ilse. Bonnetjes mogen in een appje naar Ilse wanneer 

je alvast geld wil ontvangen. Bonnetjes moeten wel nog fysiek bij Ilse ingeleverd 

worden met verwijzing naar de activiteit waar dit voor was. 

b. Stemming algemeen jaarverslag 2019-2020 

Leden hebben het jaarverslag gelezen. Er zijn geen opmeringen. Door middel van een 

stemming is het document goedgekeurd. Lynn zal het verslag doorzetten naar Femke 

zodat het op de site weergegeven kan worden. 
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c. Verslag vergadering MR 13 januari (bijgewoon door Ilse) 

Ilse heeft aangegeven dat we vanuit de OV graag een helpende hand willen bieden 

bij het opknappen van de school en dat we ook zeer begaan zijn bij het voortbestaan 

van de school. Als we daar iets in kunnen betekenen willen we er graag mee helpen. 

Opstarten van Teams binnen de klassen zal opgestart worden (hiervan is op het 

moment van de vergadering reeds de 2e week ingegaan). De schoolrapporten zullen 

wel uitgegeven worden, echter op een aangepaste manier (zie punt 5 Mededelingen 

MR voor extra info). 

 

5. Mededelingen MR 

Petra heeft vanuit MR Kinderboom de volgende medelingen: 

- Yvonne is druk bezig met de gemeente over het voortbestaan van de school. Mocht de 

school hypotetisch sluiten, dan zijn er te veel kinderen voor de andere scholen om over 

te kunnen nemen, hierdoor lijkt het aannemelijk dat de school open mag blijven. Yvonne 

heeft bij Marian aangegeven dat de starters van groep 1 aankomend schooljaar de 

school zeker compleet af kunnen gaan maken op de Kinderboom. Ook geeft zij aan dat 

de aanmeldingen van nieuwe leerlingen op het moment goed lopen. 

- Vanwege bovenstaande zal het (groot) onderhoud aan de school binnenkort opgestart 

gaan worden. Er zijn voldoende punten binnen de school die opgeknapt moeten worden, 

zoals bijvoorbeeld het dak.  

- Voor het maken van een promofilmpje voor de school staat de MR open. (actie Ilse) 

- Enquete m.b.t schooltijden is gehouden. Groep 1-6 inventariseren wat de uitkomsten 

zijn. Hierna beoordelen wat vervolgstappen kunnen zijn. 

- Vraag vanuit OV: Blijft de BSO aanwezig op het schoolplein? Petra geeft aan van wel 

indien mogelijk en anders binnen de wijk. 

- Schoolrapporten bevatten geen cito ed, maar wel een beoordeling op basis van de 

diverse programma’s en resultaten die er tot op heden zijn geweest. 

 

6. Mededelingen school 

Marian heeft vanuit basisschool kinderboom de volgende mededelingen: 

-  Geen mededelingen. 

 

 

7. Actielijst 

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad Actielijst 

- Nieuw toegevoegd op de actielijst: 



Oudervereniging Kinderboom 
Notulen 

3 
 

o Vlieger bestellen als extra presentje vanuit de OV voor de leerlingen van school. 

(actie Lillian) 

- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden: 

o Algemeen jaarverslag is afgerond. Financieel jaarverslag moet nog wel opgepakt 

worden. (actie Ilse) 

o Belangrijkste op korte termijn is dat er een afspraak met Yvonne gepland wordt 

waarin we het sinterklaardecor, profileren van de school, promofilmpje en 

opknappen van de school besproken wordt. (actie Ilse) 

 

 

8. Activiteiten 

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad verdeling activiteiten 

- Carnaval: besprekingen hiervoor zijn inmiddels opgestart. Plan A (school open op 

carnavalsvrijdag): Feestdag waarop de kinderen verkleed naar school mogen komen en 

we er een leuke dag met een Bingo van maken / Plan B (school nog gesloten): Plan A 

maar dan op de 1e dag dat de school weer geopend zal zijn. 

- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden: 

o Lillian vervangt Natascha bij de avonddriedaagse mocht deze door gaan. 

o Alternatief plan voor Pannenkoekendag gaan Lillian en Elisabeth herbeoordelen. 

 

9. Rondvraag 

- Actiepakket voor de kinderen m.b.t coronasluiting. Idee: zelf vlieger maken. Marian 

vraagt na bij Yvonne of dit geregeld kan worden met uitdelen. Lillian gaat het bestellen 

van de vlieger op zich nemen. Proberen op korte termijn te regelen. 

 

10. Afsluiting 

- Lillian sluit de vergadering om 21.25 uur 

- Volgende vergadering zal zijn op 8 maart 2021 


