
Or vergadering 10 december 2019   definitief 

Datum: 10 december 2019, 20.00 uur 

Aanwezig: Anne Hanschke, Corinne de Vries, Mirjam Hill, Esther Poldervaart, Bianca 

Badal, Wendy de Vries, Dominic Slagt, Linda Vernes, Hanneke Poort (later), Elles 

van der Gaag (het Baken) 

Opening / vaststellen agenda. 

Anne opent de vergadering. Nienke is afwezig vanwege drukte op het werk. 

1. Vaststellen notulen OR 4 nov 2019 

De volgende opmerking bij het concept verslag: 

• Anne meldt dat Barbara via de e-mail heeft aangegeven dat op p. 3 bovenaan 

de naam Brigitte i.p.v. Barbara moet staan. Verslag is inmiddels gecorrigeerd 

door Anne 

 

2. Mededelingen / actiepunten 

 

• Elles meldt dat t.a.v. de actie voor OR/school bij de evaluatie van de 

schooldag het idee voor het geven aan ijsjes voor de helpers bij groep 7 en 8 

goed is ontvangen. De vergadering meldt dat het niet ging om de helpers 

maar om de kinderen van groep 7 en 8 die helpen. Dit ter informatie voor de 

sportdag commissie dit jaar. 

• Elles herinnert aan de actie voor Anne om de OR vergadering voor 9 april te 

verzetten. Afgesproken wordt dat Anne tzt kijkt of de vergadering dan 

doorgang moet vinden. Actie Anne 

 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies 

Update Kerstcie 

Mirjam meldt dat het weer kerst in school is. Afgelopen vrijdag hebben we de school 

versierd met dramatisch weinig hulp (10-11 mensen). De versiering verliep wel goed 

en efficiënt met de aanwezige mensen. Er is inmiddels een draaiboek dat werkt.  

Anne meldt dat Margriet meldde dat het een soort cirque de soleil was om de 

kerstspullen uit het opberghok te halen. De manier waarop de spullen zijn 

opgestapeld is niet goed en er gaan spullen kapot bij het er uit halen. Idee wordt 

geopperd om de kerstspullen tijdelijk er anders onder te brengen. Elles geeft aan dat 

het te kostbaar voor school is om een container te huren of spullen ergens anders 

weg te zetten. Het halen/brengen kost daarbij ook weer tijd. 



Voor het opruimen van de versiering met kerst wordt de suggestie gedaan om al na 

het kerstdiner met wat ouders de kerstspullen op te ruimen in de klassen. 

Afgesproken wordt de suggestie mee te nemen in de vergadering van de 

kerstcommissie deze week en dit te bespreken. Actie: kerstcie 

Update Muzische vorming 

Mirjam meldt dat er op dit moment geen bijzonderheden zijn. Laatst vond de Ukelele 

workshop plaats die goed is bevallen. In januari gaat de commissie weer aan de slag 

voor de invulling van het programma in het voorjaar. 

Update carnaval 

Anne meldt bij afwezigheid van vertegenwoordiging van een commissielid dat er nog 

geen vergadering is geweest, maar wel staat gepland. Idee is dat dit jaar geld wordt 

besteed aan meer duurzame versiering. 

Evaluatie Schoolfotograaf 

Dit is vorig keer geëvalueerd. Niet aanwezig vorige keer melden dat hun kind niet 

helemaal goed op de foto staat of de bestelling wat prijzig vinden. 

Evaluatie Sint 

Dominic meldt dat sintviering goed is gegaan. De nieuwe Sint was enthousiast en wil 

waarschijnlijk volgend jaar weer. De Pieten waren ook goed in hun rol. 

Bij de uitvoering 5 december waren er wat kleine dingen. De Sintcie was vergeten 

dat de hele school pepernoten moest hebben, nu had de onderbouw in eerste 

instantie geen pepernoten, maar waren er wel genoeg voor de bovenbouw die toen 

zijn opgehaald. 

Er zijn dit jaar cadeaus en schoencadeaus overgebleven en die nemen ruimte in. Na 

bespreking wat hier mee te doen wordt besloten dat Dominic kijkt naar een goed 

doel. Actie Dominic. Er was heel veel hulp bij inpakken (mogelijk omdat het ’s 

avonds is). 

Dominic meldt dat er nog een losse wastafel in het opberghok is die er al lang staat. 

Vraag is of die weg kan. Elles geeft aan dat Dominic aan Monica kan vragen wat er 

mee te doen. Actie Dominic/Elles 

Evaluatie t-shirts 

De inventarisatie vorige keer had als uitkomst dat alle tassen compleet waren en er 

geen t-shirts bijbesteld hoeven worden. 

4. Penningmeester 



Arno meldt dat het budget nog niet helemaal besteed is en informeert naar de 

uitgaven. Er komt nog een declaratie en de uitgaven van de stomerij volgt nog. Geen 

verdere bijzonderheden. 

5. Baken 

Elles meldt de geboorte van Isa, dochter van Renate, op 4 november.  

De school is daarnaast samen met de TSO en BSO bezig het achterplein te 

vergroenen (groen erin, plantenbakken, nieuwe containers). In januari wordt de 

verdere uitwerking van het plan rond gemaakt. Anne geeft Elles mee dat bij uitgaven 

die niet gefinancierd kunnen worden mogelijk ook in aanmerking komen voor de 

uitgaven in het lustrumjaar (volgend schooljaar) en bij de OR gemeld kunnen worden. 

6. Wvttk 

Anne polst of er nog interesse is voor de functie van ledenadministrateur / secretaris 

en vraagt of iemand nog mensen kent. Oproep volgt in de nieuwsflits.  

Anne en Hanneke brengen het onderwerp social schools op. Anne meldt dat het een 

mooie toepassing is. Hanneke en Esther geven aan dat het lastig om berichten te 

sturen: standaard kan je geen berichten sturen naar de leerkracht, terwijl dit wel een 

standaard instelling bij social schools is. Kan het zijn dat het niet werkt in dehuidige 

pilot fase? Daarnaast heeft social schools – op basis van ervaringen van andere 

scholen en leerkrachten - modules waar bijv. een oproep voor rijders kan worden 

gedaan, en het inplannen van klassengesprekken. Elles neemt deze opmerkingen 

mee. Actie Elles 

Wendy meldt dat de eerste vergadering voor excursiecommissie in januari gepland 

staat. 

Sluiting van de vergadering om 20.55 uur 

 

Agendapunten voor de volgende vergadering op a.s woensdag 5 februari 20.00 

uur  

 

Opening/ vaststellen agenda 

1. Vaststellen notulen OR 10 dec 2019  

2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies: 

Update: 

- mediatheek 

- carnaval 

- pasen 



- excursies 

Evaluatie: 

- kerst 

 

4. Penningmeester- Arno 

      5. Het Baken- Karin en Elles 

      6. WVTTK 

Sluiting 

 


