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Verslag OR vergadering  20 mei 2019            definitief 
  
Aanwezig:Nienke Riemersma (voorzitter), Anne Hanschke ( notulen), Arno Meijer 

(penningmeester), Esther Poldervaart, Mirjam Hill, Wendy van Vliet, Dominic Slagt, 
Sabrina van Beele, Yvonne Monster, Brigitte Young on, Hanneke Poort 

 vanuit het Baken: Elles van der Gaag 
 
  
Opening/ vaststellen agenda 
 
Nienke opent de vergadering. Agenda is vastgesteld. 
 

1. Vaststellen notulen OR 12 maart 2019 

Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen/ terugkoppeling actiepunten 

Speciaal welkom voor Hanneke; nieuw lid volgend OR jaar. 
Rondvraag aan tafel over wie blijft in de OR en wat de voorkeur is voor de 
commissie.  
Data OR in schooljaar 2019/2020 zijn via Jan vastgesteld, te weten: 

ALV plus OR1 ma 16-sep 19.30 uur 

OR2 ma 4-nov 20 uur 

OR3 di 10-dec 20 uur 

OR4 woe 5-feb 20 uur 

OR5 do 9-apr 20 uur 

OR6 ma 25-mei 20 uur 

etentje en afscheid woe 24-jun details volgen 
Wendy van Vliet en Anne organiseren het etentje en afscheid op as 4 juli, details 
volgen nog. 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies 

Evaluatie pasen: 

Viering liep soepel, afgelopen jaar was het eerste jaar waarin het Baken een beetje 
versierd is. Dit jaar kwam het budget daarvoor vanuit het Baken, verzoek aan Arno  is 
om volgend jaar 100 euro extra te begroten om meer versiering aan te gaan 
schaffen. Ondertussen verzamelt juf Tamara nog de tips en tops.  
Inzet van 2 comissieleden vanuit de OR is prima te doen.  
De brief over het paasontbijt is aangepast. Stuk duidelijker. Er bleek alleen alsnog 
discussie over de zin over het ei. Volgend jaar kijken of dit nog duidelijker kan: 
resultaat moet zijn dat ieder kind 1 ei mee moet nemen. 
 
Evaluatie verkeer: 
 
Het is toch best een ingewikkelde constructie met al die scholen. Het was fijn dat er 
nog iemand van groep 8 als ervaringsdeskundige. Het vinden van vrijwilligers om de 
posten te bemannen was misschien nog wel het moeilijkste. 
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De dag ging verder goed, het was ook heerlijk weer. Iedereen geslaagd. 
Officiële evaluatie vanuit de deelnemende scholen volgt. 
 
Update schoolbieb: 
 

Yvonne blijft het lastig vinden om de bezetting rond te krijgen. Mist ook een actieve 
opstelling vanuit het Baken. Discussie blijft of het nu echt nodig is om op de 
woensdagen geopend te blijven. Er komen te weinig leerlingen. Bezetting blijft 
puzzelen en dus is de maandag nu bv om de week open.  
Werven blijft dus nodig en een tip is deze te doen in de eerste nieuwsflits. Input kun 
je voor de zomervakantie al aanleveren bij Jan. Zo ook speciale aandacht voor het 
werven bij de ouders van de aanstaande groep 3. Die kinderen gaan dat jaar immers 
voor het eerst naar de schoolbieb.  
 
Update muzische vorming: 
 
Vorige week is groep 3 en 4 geweest naar een voorstelling ‘drakentemmer’.  Heel 
leuk.   
Problematisch was wel het krijgen van rijouders. 
Bovenbouw heeft een extra voorstelling op school gehad, mimespelers. Ook heel 
enthousiast over dit optreden.  
 
Update sportdag: 
 
Mail bericht Ingeborg: 
Sportdag loopt prima de vaantjes zijn van de week besteld en de ijsjes zullen tzt 
besteld worden. Helaas zal er wel over het budget heen gegaan worden zoals het er 
nu naar uit ziet. Dit komt echt doordat er in de loop de jaren meer kinderen op school 
zitten. Dit is Arno gemaild.  
19 juni is de sportdag. 
 
Update 4 daagse: 
 

Loopt, de brief is aangepast, duidelijk en prima. 
Het tellen en doorstorten gebeurt deze week. 
Jan heeft toegezegd dat het Baken ook dit jaar de snoepzakjes zal betalen. 
Voor de vierdaagse moeten de kaarten nog geschreven worden, hier zal hulp bij 
worden gevraagd.  

 
Update excursies: 
 
Loopt allemaal, eerste zijn geweest. Bussen komen sinds dit jaar op de 
gemeentewerf. Vooralsnog binnen budget. Tip aan tafel is wel iets meer vernieuwen 
want veel uitjes zijn ‘rotterdampaswerk’ en zijn voor veel kinderen dus niet meer zo 
verassend. Invulling van de excursies ligt bij het Baken. Groep 7 gaat alsnog mee 
met groep 8 naar Drievliet. 
 
Update afscheid groep 8: 

 
Niemand aanwezig, Barbara geeft via de mail aan dat ze nog niets heeft gehoord, 
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mogelijk kan ze contact opnemen met de betrokken leerkracht. 
 
 
Ruimte voor activiteiten van een aantal doorlopende commissies:  
 
Geen input 
 
Input voor nieuwsflits: 
 
Geen input 

4. Penningmeester- Arno 

Geen input 
 

5. Het Baken- Karin / Elles 

Geboorte van 1 dochter van juf Masha, verder geen bijzonderheden op het Baken. 
 

6. Wvttk 

Geen noemenswaardige bijzonderheden. 
 

    
Sluiting 
 
Iets na 21 uur wordt de vergadering gesloten.  
 
 
 


