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OR vergadering 4 2021/2022         

Locatie: Het Baken       

Datum: 3 februari 2022 

Aanwezig: 

Vanuit Ouderraad: Mirjam Hill (voorzitter), Mélisande van der Wal (notulen, secretaris OR), Arno 

(penningmeester), Martine Vincent (ledenadministratie), Hanneke van Wijk, Margriet van Velzen, Rosita 

Jansen, Dominic Slagt, Yvonne Monster, Esther Poldervaart, Brigitte Young-On, en Kiran Kharag. 

 

Vanuit het Baken: Elles van der Gaag en Karin van der Zon 

 

1. Opening en vaststellen agenda. 

De voorzitter opent de vergadering rond 20:00 uur en heet iedereen welkom. 

Mededeling vooraf: De voorzitter geeft aan dat is gezien dat iemand (Jan?) al bezig is geweest met 

aanpassingen voor het up-to-date maken van de website. Een foto zal bij een volgende vergadering gemaakt 

worden als dit weer mogelijk is. 

2. Vaststellen notulen van de vorige (3) OR vergadering 2021/2022 van 14 december 2021 

Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd. 

3. Agendapunten t.a.v. de verschillende commissies: 

 

Muzische vorming: 

Er wordt geprobeerd het budget zoveel mogelijk op te maken. Vanuit het Baken kwam een leuk idee: een 

poppenkast voor de kleuterklassen. Dit is meteen aangenomen voor alle deelnemende scholen. 

Carnaval: 

In principe is het programma zoals vorig jaar: zonder Raad van Elf en met chips en Limonade (hier wordt 

voor gezorgd door Margriet). 

Er worden nog 5 ouders (6 ouders totaal, inclusief Kiran) gezocht voor het versieren op 18 februari 2022 om 

08:30 uur: Brigitte en Mélisande melden zich aan. 

Lustrum: 

Het is lastig organiseren i.v.m. corona. Er staan nog wel wat dingen op de planning, maar nu is er nog niet 

veel te melden. De laatste vergadering ging niet door i.v.m. zieken, dus nu wordt de volgende vergadering 

nog even afgewacht. 

Over het lustrum cadeau zijn nog geen definitieve ideeën bekend. Karin geeft aan dat vanuit het team van 

het Baken geen (realistische) ideeën zijn vooralsnog. De kleioven heeft ook nadelen, zoals de 

stroomvoorziening. Karin gaat het nogmaals in het team onder de aandacht brengen. 

Er wordt verder geopperd om uit te werken: een cadeau dat leuk is voor de leerlingen zoals een workshop 

of muziekleraar (iets wat voor dit jaar, maar wat dan niet blijvend is). Karin gaat dit meenemen in de 

teamvergadering van het Baken. Ook gaan we uitwerken welke blijvende mogelijkheden er zijn die 

vergelijkbaar zijn met de trappen. 

 

 



 

2 

Kerst: 

Kerststallen mogen worden aangeschaft. Het gaat om een aantal (rond de 8, circa € 30,- per stuk naar 

verwachting), niet voor iedere klas. De meeste klassen hebben er al 1. 

Er is nog niet echt een evaluatie geweest. De school was wel goed versierd. Alles is eigenlijk doorgegaan, 

maar dan versneld. Het ontbijt is ook doorgegaan en de leraren hebben alles zelf opgeruimd en 

opgeborgen. 

Excursie: 

In het kader van het lustrum wordt met de hele school naar Drievliet gegaan. De datum wordt waarschijnlijk 

11 april 2021.  

 

4. Penningmeester 

Arno en Martine hebben de incasso gedraaid eind januari 2022. Zoals altijd enkele storneringen, maar hier 

wordt achteraan gegaan. 

Arno denkt dat we op hetzelfde qua betalingen voor de ouderbijdrage uitkomen als voorgaande jaren. Door de 

buffer van de OR wegens voorgaande jaren is er minder noodzaak om de mensen die echt niet willen betalen 

aan hun jas te blijven trekken. 

Idee om de leraren iets leuks in de vorm van wat eetbaars te geven, is goed door iedereen ontvangen. Mirjam 

gaat regelen dat er aanstaande dinsdag een taartje voor de leraren geregeld wordt. Voor het Baken de vraag 

om dit moment te gebruiken om de OR een beetje te promoten, omdat wij vaak weinig zichtbaar zijn. 

5. Baken 

Karin heeft spijtig nieuws. Trudy die in groep 1 staat is al langer afwezig wegens ziekte. Ze blijkt niet-

behandelbare kanker te hebben. Ze krijgt een levensverlengende behandeling, maar niet levensreddend. Haar 

laatste werkdag heeft zij gehad. De kinderen is verteld dat juf Trudy ziek is. De ouders hebben een brief 

gekregen met het hele verhaal erin. 

Er zal een bos bloemen vanuit de lief en leedpot namens de OR worden gestuurd. 

6. Wvttk 

Avondvierdaagse: Er wordt vanuit gegaan dat dit doorgaat. De datum is 31 mei t/m 3 juni. Dit valt iets eerder 

dan normaal. 

7. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 20.40 uur. 

De groepsfoto zal een volgende keer worden gemaakt in verband met de COVID-19 maatregelen. Tot de 5e 

vergadering! 
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8. De invulling van de agendapunten voor de volgende vergadering (12-4-2022) tot op heden: 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Vaststellen notulen OR 4: 3 februari 2022 

3. Mededelingen/terugkoppelen actiepunten 

a. Mogelijk nieuw lid aanwezig 

4. Commissies: voortgang en bijzonderheden 

a. Update muzische vorming 

b. Update Pasen 

c. Evaluatie Excursie (van 11 april 2022) 

d. Update en evaluatie Lustrum en Lustrum kado 

e. Evaluatie Carnaval 

5. Penningmeester- Arno 

6. Het Baken- Karin en Elles 

7. WVTTK 

8. Sluiting 

9. Foto 

10. Agenda volgende keer 

 


