
 

 

OR vergadering 1 2021/2021         

Locatie: Het Baken       

Datum: 20 september 2021 

Aanwezig: 

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

Arno Meijer (penningmeester), Martine Vincent (ledenadministratie), Bianca Badal, Hanneke 

van Wijk (sloot later aan), Dominique Slagt, Esther Poldervaart, Margriet van Velzen, Wendy 

van Vliet, Diana den Houter en Kiran Kharag. 

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

Nieuw: Anke Peelen en Karin van Berkel 

1. Opening en vaststellen agenda. 

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

Er volgt een korte voorstelronde waarin alle aanwezige leden vertellen wie ze zijn, in welke 

commissie ze zitten en in welke groepen hun kinderen zitten. Hieruit volgt dat in de OR 

tenminste alle kleuterklassen vertegenwoordigd zijn, groep 4 B en C, groep 5 A, groep 6 A 

en B, groep 7 B en C en groep 8 B door de aanwezige leden. 

Er wordt ook vastgesteld dat er meerdere zijn die na dit of na het volgende schooljaar de OR 

zullen verlaten. Zo zal Wendy van Vliet na dit jaar het stokje doorgeven ten aanzien van de 

excursiecommissie. 

Kiran Kharag is als nieuw lid aanwezig. Zij zal later aangeven welke commissie haar 

voorkeur heeft. 

Anke Peelen en Karin van Berkel zijn aanwezig om te kijken of ze ook lid willen worden van 

de OR. 

2. Vaststellen notulen laatste OR vergadering 2020/2021 van 18 mei 2021 

Geen opmerkingen, verslag goedgekeurd. 

3. De commissies en activiteiten van de OR per stuk bekeken 

 

- Nieuwsflits: De voorzitter en de secretaris nemen dit over van de vorige voorzitter en 

secretaris. 

- Fotograaf: Ingeborg Vijverberg. Zij doet dit sowieso nog dit jaar. Voor de volgende OR 

vergadering moet worden nagegaan of zij het ook volgend jaar wil blijven doen. 

- Sinterklaas: Blijft ongewijzigd: Dominique Slagt, Linda Vernes en Yvonne Monster. De 

mail van Carin Staub over de cadeaus zal door de secretaris worden doorgezet aan de 

leden van de Sinterklaascommissie. 

- Kerst: Er zijn twee vacatures. Bianca Badal en Margriet van Velzen blijven in de 

commissie. Er is ook vaste versierhulp. Sabrina van Beele wil alleen helpen versieren. 

Er zijn circa drie of vier vergaderingen voor de kerstcommissie. 

- Projectweek: vervalt dit jaar wegens corona wordt aangegeven vanuit Het Baken. 

Normaal vindt dit binnen plaats in februari. De OR regelde normaal de prijzen. Een 

verschil met de braderie die in mei zal plaatsvinden is dat deze buiten zal zijn.  



 

 

- T-shirts: Ivana Mikulic zal dit ook dit schooljaar leiden. Elles wordt gevraagd om de 

zakken bij het podium te zetten voor de volgende vergadering op 10 november. Alle 

leden worden opgeroepen om een half uur voor aanvang van de volgende vergadering 

(19:30 uur) aanwezig te zijn om te helpen tellen. Later kan eventueel worden nagedacht 

over aanpassing van de werkwijze. 

- Schoolbibliotheek: Yvonne Monster leidt de bibliotheek. Ze kon vandaag niet aanwezig 

zijn, maar heeft per e-mail aangegeven dat de bibliotheek is gestart vanaf 13 september. 

Er zijn enige (technische) opstartproblemen, maar het rooster is wel gevuld de komende 

periode tot de herfstvakantie. 

- Pasen: Er is één vacature. Wendy van Vliet wil graag iemand inwerken dit schooljaar 

zodat diegene het volgend jaar van haar kan overnemen. 

- Muzische vorming: Het Baken zal per volgend jaar stoppen. De commissie zal blijven, 

maar alleen voor onze school. Dit ook met het nieuwe theater in het vooruitzicht. De 

voorzitter zal Hanneke van Wijk later bijpraten. Wordt vervolgd. 

- Koningsspelen: De OR regelt budget voor iets leuks voor de vrijwilligers. Het Baken doet 

dit verder. 

- Sportdag: Ingeborg Vijverberg zit in deze commissie. De OR regelt onder andere de 

vaantjes, plasmoeders en ijsjes. 

- Avondvierdaagse: Esther Poldervaart, Hanneke van Wijk, Ingeborg Vijverberg en Birgitte 

Young on. 

- Carnaval: Hier is één vacature. Ivana Mikulic en Margriet van Velzen zitten in deze 

commissie. Carnaval zal donderdag 24 februari 2022 zijn. 

- Verkeer: Yvonne Monster. 

- Afscheid groep 8: Dominique Slagt, Bianca Badal en de klassenmoeders. Er is al een 

datum voor het eindfeest. 

- Fondsenwerven: Vanuit Het Baken ook nog niets van gehoord. Als het nodig is trekt Het 

Baken aan de bel. 

- Lustrum: Er zijn twee vacatures. Linda Vernes, Hanneke van Wijk en Dominique Slagt 

zitten in deze commissie. Viering vindt plaats in 2021/2022 en de luchtfoto en 

spingkussendag hebben al plaatsgevonden. Voor de braderie in mei 2021 zullen met 

name nog meer handen nodig zijn. In oktober zullen er al wervingsacties plaatsvinden 

voor sponsoring. Een mailoproep voor hulp binnen de OR aan Hanneke van Wijk 

koppelen. De vergaderingen zijn al gepland, dus zij kan informatie delen. Nieuw hierbij is 

het lustrumcadeau. Dat kan onder deze commissie vallen. Contact met school loopt via 

Julia. Karin van der Zon zal ook terugkoppelen naar Het Baken en iedereen gaat denken 

over het cadeau en wellicht op andere scholen ideeën opdoen. 

- Lief en Leed: De richtlijnen zijn: Als Ouderraad willen wij “stilstaan” bij het lief en leed 

van de leerlingen, ouders en leerkrachten van onze school. Het is niet altijd even 

duidelijk wanneer er een kaartje en/of een presentje naar iemand toegaat. Per “geval” 

bekijkt de secretaris van de OR hoe te handelen. Er is natuurlijk altijd overleg mogelijk.  

Over het algemeen is het zo, dat een leerling een presentje krijgt, als het in het 

ziekenhuis is opgenomen of door een ongeluk(je) op school gewond is geraakt. Dan 

gaat het wel over de wat ernstige gevallen. Dus niet een geschaafde knie of gat in het 

hoofd, of om een “gewone” gebroken arm. Wel als die arm en/of been operatief gezet 

moet worden. 

Verder besteden wij ook aandacht aan het ernstig ziek zijn of overlijden van de directe 

gezinsleden van de leerlingen. Dus niet opa of oma bv. Het kan gaan om meerdere 

dagen opname ziekenhuis leerling, overlijden ouder of leerling of bij langdurige ziekte 



 

 

van een leerkracht. Bij twijfel overleg even met de secretaris van de OR. Belangrijk is dat 

er doorgegeven wordt aan de secretaris als er sprake is van een situatie waarin de leef 

en leed pot dient te worden gebruikt. Een klassenouder mag ook zelf een klein presentje 

kopen. Anders zijn er bedragen voor een boeket vastgesteld per mogelijke situatie. Het 

bonnetje kan je dan via de declaratieformuliertjes declareren bij de Penningmeester. 

Verder is besproken om een Whatsapp-groep te openen voor alle OR-leden. De secretaris 

gaat hierover nog een mail sturen voor eventuele bezwaren en de juiste telefoonnummers. 

De aanwezigen waren allemaal voorstander om het dit jaar te proberen of de Whatsapp-

groep een meerwaarde heeft. 

De groepsfoto zal een volgende keer worden gemaakt in verband met de aangekondigde 

versoepelingen van de COVID-19 maatregelen. Ook de informatie op de website updaten zal 

de volgende keer verder worden besproken. 

Er is ook besproken en besloten om een klein presentje te geven aan de leraren (ca. 50) 

voor de dag van de leraar op 5 oktober aanstaande. De voorzitter gaat hier achteraan. Er is 

een idee per mail binnengekomen voor happy stones. Ongelijkheid moet worden voorkomen. 

Het is verder niet aan de OR om beleid op te stellen over de presentjes voor de dag van de 

leraar vanuit de klassenouders. Elles en de secretaris hebben verder contact over een 

klassenouderslijst. 

4. Penningmeester 

De Penningmeester geeft een toelichting op de begroting. Er wordt weer benadrukt dat 

iedere commissie niet bang moet zijn om te besteden en tenminste het budget op te maken. 

Ook is er € 1.000,- begroot voor de projectweek die niet door zal gaan.  

Per commissie moet er iemand worden aangewezen die het budget goed bijhoudt. 

Daarnaast wordt besproken dat er een budget is voor het lustrumcadeau. Er is geen vast 

staand bedrag van de reserve nog voor gereserveerd. De voorwaarde is dat het een goed 

plan is waar zoveel mogelijk kinderen uit zoveel mogelijk groepen wat aan hebben. Op basis 

van het plan zal het bedrag worden vastgesteld. 

5. Baken 

Geen bijzonderheden. Juf Mascha is bevallen van een meisje. De voorzitter vraagt Het 

Baken om tips. 

6. Wvttk 

Er komt niets ter tafel. 

7. Sluiting  

De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur 

  



 

 

8. De invulling van de agendapunten voor de volgende vergadering in het nieuwe 

schooljaar volgen nog 

1. Opening en vaststellen agenda 

2. Vaststellen notulen OR 20 september 2021 

3. Mededelingen/terugkoppelen actiepunten 

a. Whatsapp-groep 

b. Updaten website 

4. Commissies: voortgang en bijzonderheden 

a. Invullen van de vacatures 

5. Penningmeester- Arno 

6. Het Baken- Karin en Elles 

7. WVTTK 

8. Sluiting 

9. Foto 

10. Agenda volgende keer 

 


