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Verslag  OR vergadering  12 maart 2019           definitief 
  
Aanwezig:Nienke Riemersma, Anne Hanschke ( notulen), Arno Meijer 

(penningmeester), Corinne de Vries (ledenadministratie), Barbara in t Veld, Ingeborg 
Vijverberg, Ivana Mikulic, Esther Poldervaart, Mirjam Hill, Wendy van Vliet, vanuit 
het Baken: Elles van der Gaag,  Karin van der Zon 
 
Opening/ vaststellen agenda 
 

Nienke opent de vergadering. Agenda is vastgesteld. 
 

1. Vaststellen notulen OR 16 januari 2019 

Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd. 
 

2. Mededelingen/ terugkoppeling actiepunten 

Geen 
 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies 

Evaluatie sint: 

Officiele evaluatie moet nog komen, maar het is een beetje de vraag of dit nog gaat 
gebeuren omdat juf Wendy met verlof is gegaan. Budget in orde gebleven, viering 
liep goed.  
 
Evaluatie carnaval: 
Evaluatie is volgende week, de viering is over het algemeen goed verlopen. 
Versiering wordt volgend jaar iets anders gedaan.  In het kader van het milieu is het 
misschien een tip om volgend jaar de ballonnen te vervangen met iets anders. 
 
Evaluatie schoolfotograaf: 

Besloten om toch kijken voor een andere fotograaf, vorige fotograaf is bedankt. 
Er wordt rondgevraagd wat een ‘normaal bedrag’ is om te besteden maar dat is niet 
unaniem. Aan tafel kwam wel de opmerking dat men mogelijk iets kan onderhandelen 
over de verzendkosten. Bv bij een x bedrag gratis verzenden.  
 
Update pasen: 

Voorbereidingen lopen vlot. Nieuw dit jaar is dat de school versierd gaat worden.. 
Budget is via Jan gekregen ( 400 euro).Dit jaar papieren bordjes ivm duurzaamheid.. 
Eitje tik is dit jaar met een eigen eitje (dus geen dubbele eieren!). Versieren begin 
april.  
Advies aan tafel is om bij de evaluatie kritisch te kijken naar de kosten van versieren 
en evt aanvullend een budget aan te vragen voor volgend jaar bij de ouderrraad. 
 
Update excursie 

Voorbereidingen lopen vlot , bussen met jojo tours. Totale kosten blijven binnen 
budget. Uitjes lijken toch duurder te worden, mogelijk volgend jaar ophogen 
excursiebijdrage. In de ALV bespreken schooljaar 2019/2020.  
Data van de excursies stonden in de afgelopen nieuwsflits.  
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Medio april zal de mail verstuurd worden dat de incasso gaat plaats vinden van de 
excursiebijdrage.Hierbij wordt in de biijlage een brief over de excursies meegestuurd. 
Wendy sluit de inhoud hiervan kort met Arno en Corinne. 
 
Update 4 daagse: 

Ingeborg en Esther gaan deze week de brief aan ouders aanpassen. 
25 tot en met 28 juni wordt de vierdaagse gelopen. 
Men is nog in afwachting van de hoogte van de bijdrage voor deelname. Daarna zal 
worden bepaald wat het bedrag op het Baken zal zijn ( wel of geen snoepzakje of 
iets gezonds wordt ook nog verder besloten).  
 
Update verkeer: 
Vergadering geweest, er is een aapassing van de route ivm nieuwe situatie van het 
dorp.  
Data: Theorie 4 april, fietskeuring 11 april, 9 mei examen 
Tzt hulp nodig maar deze wordt waarschijnlijk geleverd door ouders van groep 7. 
 
 
Ruimte voor activiteiten van een aantal doorlopende commissies:  

Geen 
 
Input voor nieuwsflits: 
Geen 
 

4. Penningmeester- Arno 

Ouderbijdrage is vlot verlopen, weinig storneringen en andere bijzonderheden. 
 

5. Het Baken- Karin / Elles 

Juf Wendy is bevallen van een zoon Thijs en juf Floor van Xander 
 

6. Wvttk 

12 april sponsorloop tijdens de viering van koningsdag. Hier wordt geld mee 
opgehaald en het doel is bij te dragen aan het opruimen van plastic soep. 
 
Vacature penningmeester overkoepelende vereniging van muzische vorming in 
nieuwsflits heeft niets opgeleverd. Deze vacaturewas opgenomen in de bijlage van 
de nieuwsbrief. Mirjam overlegt met Jan of deze volgende flits in de echte 
nieuwsbrief mag worden opgenomen. Bijlage wordt minder gelezen als de echte 
nieuwsbrief. 
 
Sluiting 
 
Iets na 21 uur wordt de vergadering gesloten.  
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Agendapunten voor de volgende vergadering op a.s maandag 20 mei 2019 

 
 
Opening/ vaststellen agenda 
 

1. Vaststellen notulen OR 12 maart 2019 

2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies: 

Evaluatie van : 

- Pasen 

- Verkeer 

Update van: 
- Schoolbieb 

- Muzische vorming 

- Sportdag 

- 4 daagse  

- Excursies 

- Afscheid groep 8 

- Etentje (en afscheid) OR 

 

4. Penningmeester- Arno 

      5. Het Baken- Karin en Elles 
       
      6. WVTTK 
    
Sluiting 
 
 
 
   
 


