
Verslag OR vergadering 4 november  2019   definitief 
 

Aanwezig: Anne Hanschke (voorzitter), Arno Meijer (notulist), Corinne de Vries, Ivana 

Mikulic, Margriet van Velzen, Mirjam Hill, Bianca Badal, Dominic Slagt, Sabrina van 

Beele, Yvonne Monster, Barbara in ’t Veld, Brigitte Young on, Hanneke van der 

Poort, Diana den Houter, Linda Vernes 

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

 

Opening/ vaststellen agenda 

Anne opent de vergadering. Omdat Diana en Linda nieuwe OR-leden zijn volgt een 

kort voorstelrondje. 

1. Vaststellen notulen OR 16 sept 2019, vaststellen notulen ALV 16 sept 

2019 

 

Notulen OR 16 september:  

- Barbara die de vorige keer niet bij de vergadering was heeft twee 

opmerkingen bij het verslag: 

o Evaluatie afscheid groep 8: vorig schooljaar was onduidelijk wat de rol 

van de OR. Corinne en Barbara zaten in de commissie, maar de 

klassenmoeders en juffen hadden het opgelost met de invulling van het 

afscheid en de besteding van het budget (met cadeaus de blokkenfoto 

en spellen voor iedere bouw). Opgemerkt word dat de betrokkenheid 

van de OR dit jaar meer direct zal zijn. OR-leden zijn als oudersvan 8a 

en 8c leerlingen vertegenwoordigd. 8b onbekend 

o Evaluatie sportdag: bij de eigen sportdag was er voor de kinderen van 

groep 7/8, die hielpen bij de sportdag van de andere kinderen, geen 

ijsje terwijl het op dat moment een warme dag was. De suggestie om dit 

jaar ook dan ijsjes ter beschikking te stellen door OR of school wordt 

ondersteund. Actie OR/school. 

- De notulen worden goedgekeurd. 

 

Notulen ALV 16 september:  

- Elles, die niet aanwezig was, merkt op dat tijdens de ALV een OR vergadering 

is gepland op 9 april, dit is de dag voor Goede Vrijdag. Verzoek is om te kijken 

of deze datum verzet kan worden > Actie Anne  

- Geen opmerkingen bij het verslag: het verslag wordt in concept vastgesteld en 

zal formeel tijdens de volgende ALV worden vastgesteld. 

 

2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten: welkom Diana en Linda 

- Diana en Linda zijn nieuwe OR-leden. Van harte welkom! Diana heeft twee 

kinderen in groep 7a en 3c. Linda heeft ook twee kinderen, in 6a en 3c. Diana 

neemt zitting in de Kerstcommissie en Linda in de Sintcommissie. 



- Anne meldt nogmaals dat zij de functie van secretaris wil neerleggen aan het 

einde van het schooljaar en doet oproep om ouders te polsen. Hetzelfde geldt 

voor Corinne die met de ledenadministratie stopt aan het einde van het 

schooljaar. Elles doet suggestie om een oproep te doen. Idee is om een sheet 

te maken voor in de nieuwsflits en voor op het elektronisch bord. Actie Anne 

en Corinne 

 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies 

 

Update 

 

Sint 

Ivana meldt dat de eerste vergadering van de Sint commissie is geweest. De 

cadeautjes zijn gekocht. Tijdens de volgende vergadering wordt een datum 

geprikt voor het inpakken van de cadeaus. Ivana zal dan een mail (laten) sturen 

om ouders te vragen en ook op de whiteboards bij de klassen komen oproepen. 

Verder is er een nieuwe Sint gevonden en er komen drie pieten - die er altijd zijn - 

en twee roetveegpieten. Van belang is om op tijd geld te bestellen en dat 

leerkrachten goed meedoen voor de lootjes. Op de vraag of er nu al hulp nodig is 

voor de donderdag 5/12 wordt gemeld dat dit nog niet zo is, maar tezijnertijd 

eventuele verzoeken worden gedaan. 

 

Kerst 

Sabrina en Margriet melden dat de Kerstcommissie gestart is. De data voor 

versieren (6 december) en opruimen zijn al gepland. De keuze is gemaakt om 6 

december al te gaan versieren anders is de tijd wel erg kort ivm voldoende 

menskracht. De leerkrachten krijgen de kerstspullen voor de klas ook op 6/12, 

maar kunnen maandag 9/12 aan de slag met de versiering in de klas. Vanuit de 

Kerstcommissie is de insteek om dezelfde aanpak als vorig jaar aan te houden 

(dus geen kerstmarkt o.i.d). De Commissie inventarisert hoe het geld te besteden; 

de wens is om het budget voor het circuit voor de bovenbouw omhoog te 

brengen.  

 

Mediatheek 

Yvonne meldt dat de bezetting van de bieb tot de kerst rond is. Het blijft moeilijk 

om de bezetting te vullen. Naar aanleiding van de oproep zijn er drie vrijwilligers 

bijgekomen die praktisch 1x in de 2 weken kunnen. Yvonne is heel blij met 

vrijwilliger Irma die veel bijspringt. De aangeschafte boeken van de 

Kinderboekenweek, aangeschaft door de leerkrachten, gaan naar de bieb. 

 

Muzische vorming 

Mirjam meldt dat de voorstelling, de rijdende muis, voor de onderbouw net is 

geweest. Dit was leuk. Het regelen van het rijden van de kinderen naar de locatie 

Spectrum was weer lastig, moeilijk om ouders te vinden. Gesproken wordt over 



de mogelijkheden om vervoer (per bus) achter de hand te houden; vanuit andere 

scholen is het ook lastig om vervoer te regelen. Mirjam meldt dat zij met juf 

Renate na verlof ook gaat nadenken over de mogelijkheden om de voorstellingen 

op school te gaan houden. Wordt vervolgd.? Brigitte meldt dat er wat 

miscommunicatie was voor het aanhaken van haar bij de organisatie voor de 

bovenbouw en zij niet geinformeerd was. Dit is inmiddels weer rechtgetrokken 

Evaluatie 

 

Schoolfoto 

De commissie is niet vertegenwoordigd. Uit de groep kwamen de volgende 

geluiden over de uitvoering: 

• Als positief wordt gezien de blokklassenfoto’s en de website voor bestelling 

die goed werkte ook mobiel. Het zelf kiezen met wie de kinderen op de foto 

willen leidde tot meer lachende foto’s 

• Als mindere punten wordt gezien de weinig keuze in foto’s, dure foto’s 

(digitale/downloadbare losse foto kost 10 euro, 25 euro voor 3 foto’s, of 

pakket van 35 en 40 euro). Analoge foto’s zonder download zijn overigens 

los wel verkrijgbaar en betaalbaar. 

Verder was de samenloop van het maken van de foto’s en gym wat lastig en 

maaten sommige ouders zich zorgen over hoe hun kind op de foto eruit ziet. De 

Commissie gaat nog evalueren en kan deze geluiden alvast meenemen. 

 

Projectweek 

Bij de projectweek is geen hulp van de OR geweest (zoals voorzien). De 

cadeautjes zijn vanuit de werkgroep zelf georganiseerd. De avond was super druk 

en er was een goede sfeer. 

 

4.   Penningmeester- Arno 

Geen bijzonderheden. Corinne en Arno gaan nog een rondje doen om 

incassoformulieren te verzamelen. Verdermoet de kascontrole nog geregeld worden. 

Actie: Arno 

 

5. Het Baken- Karin en Elles 

 

Geen bijzonderheden. 

 

6. WVTTK 

 

Geen punten. 

 

 

 



Agendapunten voor de volgende vergadering op a.s dinsdag 10 december 

20.00 uur  

 

Opening/ vaststellen agenda 

1. Vaststellen notulen OR 4 nov 2019  

2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies: 

Update: 

- Kerst 

- Muzische vorming 

- carnaval 

Evaluatie: 

- Schoolfoto  

- Sint 

- T shirts 

 

4. Penningmeester- Arno 

      5. Het Baken- Karin en Elles 

      6. WVTTK 

Sluiting 

 

 


