
 

 

OR vergadering 2 2021/2021         

Locatie: Het Baken       

Datum: 10 november 2021 

Aanwezig: 

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

Arno Meijer (penningmeester), Martine Vincent (ledenadministratie), Bianca Badal, Hanneke 

van Wijk, Anke Peelen, Diana den Houter, Linda Vernes, Brigitte Young On, Rosita Jansen, 

Yvonne Monster, Ingeborg Vijverberg en Kiran Kharag. 

 

1. Opening en vaststellen agenda. 

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

Mededeling vooraf: Happy Stones zijn goed ontvangen. En Wendy Breusers, de maker van 

de Happy Stones, heeft ook een cadeautje voor de leden van de OR. Dit ligt bij Mirjam tot 

een volgende vergadering waarin we in persoon aanwezig kunnen zijn. 

2. Vaststellen notulen eerste OR vergadering 2021/2022 van 20 september 2021 

Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd. 

3. Agendapunten: 

 

1. De Whatsappgroep is aangemaakt. Iedereen zit er in. Gedragsregel Whatsapp groep 

is: alleen reageren als je een bijdrage kan leveren. Dus bijvoorbeeld niet reageren op 

een hulpoproep als je niet kunt. 

 

2. Werving van nieuwe leden. Er zal de komende jaren veel uitstroom zijn. En er is 

helemaal geen lid in groep 3, dus voor iedereen de oproep om bekenden uit groep 3 

te benaderen. Dit kan ook zijn om een keer te komen proeven. Elles heeft dit ook 

doorgekregen en communiceert dit naar de leraren. 

 

3. Qua vacatures zijn er nog handjes nodig bij de Lustrumcommissie, vooral bij de 

Braderie op 18 mei 2022. Vacatures bij de commissies die zijn gevuld: 

a. Kiran: Commissies Carnaval en Pasen 

b. Anke: Commissie Lustrum 

c. Rosita: Commissie verkeer 

d. Hanneke: Excursiecommissie 

e. Tijdens de vergadering hebben Bianca en Brigitte zich ook aangemeld voor de 

Lustrumcommissie en Anke heeft zich aangemeld voor de Mediatheek. (Er 

blijft een vacature ter vervanging van Yvonne op de lange termijn.) 

 

➔ Openstaande vacature is sowieso: kerstcommissie. 

➔ Meld je bij Mélisande of de betreffende commissie als je ergens bij wilt of ergens bij 

wilt helpen 

 

4. Het cadeau voor Het Baken zal via de Lustrumcommissie lopen, maar alle ideeën zijn 

welkom. Linda gaat hierover vrijdag 12-11-2021 op school ook even vragen. 

 



 

 

5. Terugblikken: 

 

a. op de schoolfotograaf: Ging goed. Opgemerkt wordt dat de foto’s wel prijzig 

zijn. Ingeborg geeft aan dat ze mee gaat nemen dat er veel geluiden zijn dat 

de kinderen niet hebben gelachen op de foto. 

 

b. op de mediatheek/schoolbieb: Er zijn een soort pasjes geïntroduceerd 

(gelamineerde streepjescode). Yvonne geeft wel aan dat ze iemand zoekt die 

beetje handig is met de computer om Yvonne te kunnen ondersteunen met 

het invoeren met de boeken. Dit ook met het oog op de toekomst (jongste van 

Yvonne zit in groep 5). Anke geeft aan dat ze wel wil helpen. Haar kinderen 

zitten wel in groep 6, dus het is niet voor de overname, maar wel voor de korte 

termijn. Op de lange termijn blijft de actie openstaan om iemand te zoeken 

voor de mediatheek. 

 

6. Vooruitblikken: 

 

a. op de Sinterklaas: Commissie loopt. Overgebleven cadeaus zullen 

bijvoorbeeld naar de braderie gaan. 

 

b. op kerst: Bianca zegt dat er een plan a en plan b is. Er zijn dus nog wel wat 

open eindjes in verband met de COVID-19 maatregelen. De kerk gaat 

sowieso niet door dit jaar. Ze zijn wel met weinig in de commissie; met 3. Er 

zijn handje nodig voor het versieren op 8 december en opruimen op 23 

december (08.30 u). Mélisande en Hanneke hebben aangegeven te willen 

helpen. En het zal ook nog in de app worden gegooid vlak voor de 

daadwerkelijke data. Voorgaande jaren was er ook hulp van groep 8. Er blijft 

ook een vacature voor kerst. 

 

c. Op muzische vorming: niets te melden eigenlijk, want de ideeën om nog wat 

te organiseren zijn voorlopig uitgesteld wegens de COVID-19 maatregelen. 

Het is tenminste over de kerst heen getild. 

 

4. Penningmeester 

De Penningmeester geeft aan dat er € 6,- is vastgesteld voor de Sint-surprises. 

Belangrijke oproep van de vorige keer wordt herhaald: per commissie moet er iemand 

worden aangewezen die het budget goed bijhoudt. 

Daarnaast is er tijdens de vergadering nog aangehaald dat er een budget is voor het 

lustrumcadeau. Er is geen vast staand bedrag van de reserve nog voor gereserveerd. De 

voorwaarde is dat het een goed plan is waar zoveel mogelijk kinderen uit zoveel mogelijk 

groepen wat aan hebben. Op basis van het plan zal het bedrag worden vastgesteld. 

 

 

 



 

 

5. Overzicht Commissies 

1. Lustrum: Linda, Hanneke, Dominique, Anke, Brigitte en Bianca 

2. Sint: Linda, Ivana, Ingeborg, Dominique en Linda 

3. Kerst: Margriet, Bianca en Diana + vacature 

4. Avondvierdaagse: Esther, Hanneke, Brigitte en Ingeborg 

5. Verkeer: Yvonne en Rosita 

6. Pasen: Bianca, Wendy en Kiran 

7. Carnaval: Margriet en Kiran 

8. Excursie: Wendy en Hanneke 

9. Mediatheek/Schoolbieb: Yvonne en Anke + vacature ter vervanging Yvonne op 

termijn 

10. Schoolfotograaf: Ingeborg en Diana 

11. T-shirts: Ivana 

12. Sportdag: Ingeborg 

13. Muzische vorming: Hanneke en Mirjam + vacature ter vervanging Mirjam 

14. Afscheid groep 8: Dominique, Yvonne, Bianca en Brigitte 

 

6. Baken 

Niet aanwezig. Wel hebben ze aangegeven al begonnen te zijn met het T-shirts tellen en 

nagaan. Ook het wassen van de T-shirts schiet al op. Arno sluit met Ivana kort of er nog 

nieuwe T-shirts moeten komen. 

7. Wvttk 

1. Voorstel om de datum van de 6e vergadering te wijzigen van 18 mei 2022 (datum van de 

braderie) naar dinsdag 10 mei 2022. Geen bezwaren tijdens de vergadering. 

2. Kort voorstelrondje van alle aanwezigen. 

3. Diana heeft een moeder van groep 3 gevonden en die gaat ze in de appgroep bijvoegen. 

Zij kan de volgende vergadering meeluisteren en geïntroduceerd worden. 

4. Bianca geeft aan dat in de appgroep voor het afscheid van groep 8 vooral klassenouders 

zitten. Bianca wordt gekoppeld aan Brigitte om hiernaar verder te kijken hoe zij kan helpen. 

7. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur 

De groepsfoto zal een volgende keer worden gemaakt in verband met de COVID-19 

maatregelen. 

De informatie op de website updaten zal de volgende keer verder worden besproken. 

  



 

 

8. De invulling van de agendapunten voor de volgende vergadering tot op heden: 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Vaststellen notulen OR 10 november 2021 

3. Mededelingen/terugkoppelen actiepunten 

a. Nieuw lid 

b. Updaten website 

4. Commissies: voortgang en bijzonderheden 

a. Update kerst 

b. Update Lustrum 

c. Update muzische vorming 

d. Update carnaval 

e. Evaluatie Sint 

5. Penningmeester- Arno 

6. Het Baken- Karin en Elles 

7. WVTTK 

8. Sluiting 

9. Foto 

10. Agenda volgende keer 

 


