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OR vergadering 3 2021/2022         

Locatie: Het Baken       

Datum: 14 december 2021 

Aanwezig: 

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

(ledenadministratie), Bianca Badal, Hanneke van Wijk, Anke Peelen, Diana den Houter, Linda Vernes, Margriet 

van Velzen, Rosita Jansen, Dominic Slagt, Yvonne Monster, Wendy van Vliet, Esther Poldervaart, Ivana Mikulic 

en Kiran Kharag. 

 

Vanuit het Baken: Elles van der Gaag 

 

1. Opening en vaststellen agenda. 

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

Mededelingen vooraf: 

- Nieuw lid vanaf het voorjaar. Het gaat om een moeder van groep 3. 

- De informatie om de website te updaten zullen Mirjam en Mélisande nog doornemen.  

 

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

Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd. 

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

 

Kerst: 

1. De kerstversiering ging minder makkelijk. Het heeft veel tijd gekost om alle bakken netjes te maken 

voor de verschillende klassen. Het versieren zelf kost veel tijd. Zo zijn er grote bomen. Er waren in 

totaal tien ouders. Dat was prima. Nog een punt was dat bij de trap een half boompje hoort te staan. 

Deze heeft een speciale standaard (gemaakt door een vader) en die is kwijt. 

2. Kerstontbijt wordt vrijdagochtend of mandagochtend. Dit hangt ervan af wanneer de school zal sluiten 

(na vrijdag of na maandag). Hierover is morgen op school een vergadering. 

3. Opruimen van de kerstspullen staat gepland voor donderdag 23 december 2021. We moeten 

afwachten of dit ook op die datum blijft en of dit nog door de ouders zal gebeuren. 

4. Extra kerstinkopen worden vanuit de kerstcommissie met de penningmeester besproken. 

Muzische vorming: 

De stichting gaat volledig ophouden met bestaan, omdat er geen nieuw bestuur is gevonden. Het is nog 

wel de bedoeling om het geld ervoor nog te besteden, maar de vraag is of dit nog gaat lukken in verband 

met COVID-19. Anders moet er een terugbetaling plaatsvinden aan de scholen. 

Carnaval: 

Juf Wendy heeft aangegeven dat carnaval pas na de kerst wordt gestart. Het ziet er nu uit dat de klassen 

het zelf mogen invullen en dan wordt het chips en limonade bestellen. 

Sint: 

1. Evaluatie is nog niet geweest. Ingeborg en Dominique waren erbij die dag (zo min mogelijk mensen 

van buitenaf).  
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2. Er was lastminute stress, want de pieten hadden afgezegd. De zoon van Dominique heeft het met een 

vriend opgepakt. Voor 13-jarigen deden ze het leuk. Gedurende de dag ging het steeds beter. Alles is 

verder goed gegaan en geen bijzonderheden. 

3. Voor de Sint worden er geen grote uitgaven verwacht. De penningmeester had rekening gehouden 

met meer uitgaven, dus netjes gedaan. Het stomen van de pakken (ca € 75,-) zou er nog bij kunnen 

komen. Ingeborg gaat hier nog naar kijken. 

Excursie: 

In januari 2022 willen ze met de commissie voor het eerst bij elkaar komen. In het kader van het lustrum 

willen ze met de hele school naar Drievliet. De datum wordt 12 april 2021. Ze willen al offertes gaan 

opvragen voor de bussen etc. 

Lustrum: 

1. Het lijkt er voor alsnog op dat de braderie zal worden afgeblazen in verband met corona. Hier moet 

nog naar gekeken worden (doorschuiven naar een volgend jaar of iets anders of…). 

2. Pyjamadag moet weer verzet worden. De leerkrachten vinden het spannend dat er veel omgezet moet 

worden. Maar er is al popcorn en limonade ingekocht voor de pyjamadag en de kinderen hoeven niet 

veel te doen, behalve hun pyjama aandoen. 

3. Er was veel bedacht, maar er wordt steeds meer afgezegd en  

4. Als cadeau is een kleioven bedacht. Linda is hiermee naar Jan gegaan. Het zou gaan om een bedrag 

van tussen de € 1.200,- en € 1.800,-. Dit zou voor alle klassen zijn. Elles vult aan dat er nog wel haken 

en ogen zitten aan een kleioven. Er moet nog wel goed over nagedacht worden of het ook gebruikt 

zou worden. Elles oppert nog dat een gewone oven ook een goed idee is. De school gebruikt deze veel 

en hij is al oud en een paar keer gemaakt. 

5. Er staat nog geen datum vast voor het geven van het cadeau, maar het moet wel dit schooljaar. 

 

4. Penningmeester 

De Penningmeester is niet aanwezig, maar heeft via het bestuur verschillende punten aangegeven. Deze zijn al 

medegedeeld bij de specifieke commissiepunten. Er is nog één niet genoemd punt en dat ziet op de T-shirts. 

Deze zijn geteld vanuit school zelf. Hier komt nog een kostenplaatje uit. 

5. Baken 

 

1. Complimenten voor de kerstversiering. 

2. Elles gaat achter de T-shirts aan. Er is nog een voorraad van de T-shirts bij Ivana. Deze geeft ze deze 

week me naar school.  

3. Elles geeft aan dat de popcorn en limonade opslag die nu bij Hanneke is voor de Pyjama dag, na de 

kerst bij school kan. Dit in het geval deze niet voor de kerst door kan gaan. 

 

6. Wvttk 

 

1. De Whatsappgroep voor Verkeer wordt nog up to date gemaakt. Rosita heeft Yvonne als 

aanspreekpunt. 

2. Wendy vraagt aan Dominique hoe het staat met de voorbereidingen voor het afscheid van groep 8. Dit 

gaat buiten de OR. Er is een Whatsappgroep met de klassenmoeders van de groepen 8. Dit loopt. 

7. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 20.45 uur. 

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

jaar! 
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8. De invulling van de agendapunten voor de volgende vergadering (3-2-2022) tot op heden: 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Vaststellen notulen OR 14 december 2021 

3. Mededelingen/terugkoppelen actiepunten 

a. Updaten website 

4. Commissies: voortgang en bijzonderheden 

a. Update muzische vorming 

b. Update carnaval 

c. Update en evaluatie Lustrum 

d. Evaluatie kerst 

5. Penningmeester- Arno 

6. Het Baken- Karin en Elles 

7. WVTTK 

8. Sluiting 

9. Foto 

10. Agenda volgende keer 

 


