
Or vergadering 14 dec 2020 (via MS TEAMS)  definitief 

Aanwezig: 

Vanuit Ouderraad: Nienke Riemersma (voorzitter), Anne Hanschke (notulen, secr 

OR), Arno Meijer (penningmeester), Corinne de Vries & Martine Vincent 

(ledenadministratie), Corinne de Vries, Mirjam Hill, Ingeborg Vijverberg, Diana den 

Houter, Bianca Badal, Esther Poldervaart, Brigitte Young on, Yvonne Monster 

Vanuit het Baken: Elles van der Gaag  

Opening / vaststellen agenda. 

1. Vaststellen notulen OR 10 november 2020 

Elles: graag rectificatie fietsexamen. Baken en de gemeente willen dit niet 

stoppen.  

 

2. Mededelingen / actiepunten 

Niets 

 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies 

Update: 

- Kerst: ontbijt is verplaatst naar dinsdag maar dan lunch. Extra budget gehad 

ivm het verzorgen van de lunch bij cateringbedrijf Bon Chef. Woensdag krijgt 

het team van het Baken een lunch.  

- School is versierd met 8 ouders en met hulp van groepen 7 en 8, er is echt 

heel hard gewerkt. Weinig concessies hoeven doen. Opruimen gaat door 

groep 8 gebeuren. Commissie levert instructies aan de groepen 8. Mirjam gaat 

een stukje schrijven aan de Heraut. Het Baken is ook erg content met alle 

inspanningen 

- Carnaval: 12 febr viering, geen update vanuit commissie, niemand aanwezig 

- Muzische vorming: alles wat gepland stond is geannuleerd, commissie is nog 

aan het onderhandelen om niet alles te hoeven te betalen. Tot maart wordt er 

verder niets gepland.  

Het hele bestuur gaat dit jaar met pensioen en er is nog geen vervanging voor 

handen/ Heb je affiniteit met theater en besturen dan zou je je kunnen 

aanmelden (of verder laten informeren bij Mirjam. Mirjam verzorgt een stukje 

in de nieuwsflits met deze oproep om bestuursleden. 

 

Evaluatie: 
- Sint: 

Officiële evaluatie moet nog plaatsvinden. Sint kwam enkel in de gymzaal. 
Nieuwe pieten. Weinig concessies gedaan in verband met corona. Geen 
feedback vernomen van het Baken over dat bv de docenten de cadeaus zelf 
moesten inpakken dit jaar. 



Het was wel rustiger in de school, aangenaam voor ondersteunend personeel 
en wellicht ook beter voor een gedeelte van de kinderen (minder prikkels). 
 

4. Penningmeester 

Niet veel te vertellen. Fijn dat het met de kerst gelukt is qua budget. Sint heeft 

nog budget over.  

In januari zal men verder beslissen of het excursiegeld geïnd gaat worden. 

Kerst heeft nog wat aankopen waar geen geld meer voor is, mag 

overschrijden in the sale, graag tzt overleggen met penningmeester. 

 

5. Baken 

Juf Chamara is bevallen van een zoon, Josh.  

 

6. Wvttk 

Er is onduidelijkheid over de stand van zaken/situatie rondom 

verkeersexamen. Elles vraagt update aan directie over verkeersexamen. 

Nienke mailt Jan in de kerstvakantie hierover 

Sluiting van de vergadering om 20.35 uur 

 

Agendapunten voor de volgende vergadering op a.s di 2 februari 2021 start 

20.00uur  via MS TEAMS 

 

Opening/ vaststellen agenda 

1. Vaststellen notulen OR 14 december 2020 

2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies: 

Update: 

- Carnaval 

- Schoolbieb 

- Pasen 

- Koningsspelen 

- Excursie 

- Verkeersexamen 

Evaluatie: 

- Kerst 

 

4. Penningmeester- Arno 

      5. Het Baken- Karin en Elles 



      6. WVTTK 

Sluiting 

 


