
1 

 

 

Verslag OR vergadering   11 okt 2018           definitief 
  
Aanwezig ouderraad: Nienke Riemersma (voorzitter), Anne Hanschke (notulen, secr 

OR), Arno Meijer (penningmeester), Corinne de Vries (ledenadministratie), Barbara in 
t Veld, Ingeborg Vijverberg, Ivana Mikulic, Esther Poldervaart, Mirjam Hill, Wendy van 
Vliet, Bianca Badal, Sabrina van Beele, Dominic Slagt 
Aanwezig vanuit het Baken: Elles van der Gaag,  Karin van der Zon 

  
Opening/ vaststellen agenda 
 
Nienke opent de vergadering. Agenda is vastgesteld. 
 

1. Vaststellen notulen 11 sept 2018 

Vaststellen notulen OR 11 sept 2018:  Geen opmerkingen, notulen zijn 
goedgekeurd. 
Vaststellen voor OR notulen ALV 11 sept 2018: Mediatheek in woord veranderd in 
schoolbieb. Verder geen opmerkingen 
 

2. Mededelingen/ terugkoppeling actiepunten 

T shirts zijn zojuist geteld en bekeken, bijvullen, nabestellen zal verzorgd worden 
door Ivana en Anne. Dank aan iedereen die even kwam helpen. 

 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies 

Stand van zaken rondom de bezetting van de ouderraad in commissies: Na de 
laatste vergadering is de excursie/ regelen van bussen en de muzische vorming 
bovenbouw nog opgevuld door resp Bianca en Brigitte. Nog vacant is de schoolfoto. 
Uiteindelijk heeft Ingeborg aangeboden het toch te blijven doen. Zij zal proberen dat 
de vergaderingen gepland worden op dagen dat zij kan. Voor de hulp tijdens het 
maken van de klassenfoto’s is aangeboden dat ze deze ook kan beleggen bij iemand 
die wel kan. Mocht dit nodig blijken. 
 Budget verantwoordelijk voor de sint is Ivana en de kerst Sabrina. 
 
Evaluatie schoolfoto: 

Nog geen officiële evaluatie geweest, volgende week worden de codes verspreid 
voor het kijken en bestellen van de foto’s. Ingeborg heeft niet bij de vergaderingen 
aanwezig kunnen zijn en was daardoor niet zo goed op de hoogte van gemaakte 
afspraken. Dit is toch handig om wel te weten, ten gunste van het verloop op de dag 
zelf.   
Het baken geeft aan dat het toch wel handig is als de ouderraad in deze 
vertegenwoordigd is, Ingeborg gaat het nog een jaar proberen. 
 
Update project: 

Op dit moment midden in de projectweek. Er was een verzoek gekomen vanuit 
school om de kado’s voor de speurtocht op de afsluitavond te regelen. Hierop heeft 
Anne een mail gestuurd dat er evt overgebleven sint kado’s kunnen worden ingezet. 
Hierop nog geen reactie gehad, Elles gaat navragen.  
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Update sint: 

De eerste vergadering heeft plaats gevonden.  
Een aantal zaken zijn gepland: 

- Inpakken kado’s 15 november start 19.30----WELKOM OM TE HELPEN! Laat 

even weten aan Ivana 

-  versieren 14 november----WELKOM OM TE HELPEN! Laat even weten aan 

Ivana 

Ivm het inpakken van kado’s  is het handig een goed plakband apparaat te hebben, 
deze mag worden aangeschaft buiten het budget van de sint om.  
De wens op het Baken bestaat dat we meegaan in de ‘roetveeg’ pieten, dus niet 
meer helemaal geschminkt. Dit wordt op dit moment besproken met de sint en pieten 
die voorheen werden gevraagd. Wordt vervolgd. 
 
Update kerst: 
Loopt ook al, vergaderingen zijn gepland, hangers zijn besteld. Kerk is geregeld. 
Versieren is nog niet bekend.  
 
Update muzische vorming: 
De voorstellingen zijn gestart voor de kleuters in het spectrum. De enige locatie die 
voldoet hier in de buurt (maar wel wat te wensen overlaat) .  
Ter info: Subsidie is vanaf dit schooljaar gestopt. Ten gevolge van het stoppen is er 
dus nu nog maar 1 voorstelling ipv voorheen 2. Hierop hebben nu drie scholen 
besloten uit deze werkgroep te gaan om het zelf in te vullen. Mirjam heeft niet het 
gevoel dat het zelf invullen goedkoper zal zijn.  
 
Update schoolbieb: 
Niemand aanwezig, bericht uit het Baken: Ivm de krappe bemensing is tussentijds 
geïnformeerd of het mogelijk zou kunnen zijn dat studenten hun maatschappelijke 
stage kunnen vervullen in de schoolbieb. Dit blijkt helaas niet mogelijk. 
Er zijn voorbereidingen gaande om op woensdag ook open te kunnen zijn, 
waarschijnlijk pas na de herfstvakantie. 
 
Ruimte voor activiteiten van een aantal doorlopende commissies:  

Lief en leed is tussentijds een paar keer aangesproken. De route is overleggen met 
Anne en bij akkoord graag de overige OR leden uit de klas informeren.  De kans is 

daarna klein dat Anne dubbele verzoeken krijgt.  
Als je een kadootje geeft is het vanuit de ouderraad. Mag bv op het kaartje gezet 
worden. 
 
Input voor nieuwsflits: 
 
Geen 
 

1. Penningmeester- Arno 

Geen 
 

2. Het Baken- Karin / Elles 
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Geen bijzonderheden te melden. 
 

3. Wvttk 

Geen punten. 
 

    
Sluiting 
 

Iets na 21 uur wordt de vergadering gesloten.  
 
 
Agendapunten voor de volgende vergadering op a.s dinsdag 27 november 2018 

(20.00 uur) 
 
 
 
Opening/ vaststellen agenda 
 

1. Vaststellen notulen OR 11 oktober 2018 

2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies: 

 

- evaluatie schoolfoto 

- evaluatie project 

- update sint 

- update kerst 

- update schoolbieb 

 

 

4. Penningmeester- Arno 

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


