
OR vergadering 15 september 2020     definitief 

Aanwezig: Nienke Riemersma (voorzitter), Anne Hanschke (notulen, secr OR), Arno Meijer 

(penningmeester), Corinne de Vries (ledenadministratie), Ivana Mikulic, Margriet van Velzen, 

Esther Poldervaart, Mirjam Hill, Hanneke Poort, Ingeborg Vijverberg, Linda Vernes, Diana 

den Houter, Martine Vincent, Dominic Slagt en Elles van der Gaag ( het Baken) 

Opening / vaststellen agenda. 

1. Vaststellen notulen OR 05-02-2020 

 

Geen aanmerkingen, het verslag is goedgekeurd. 

 

2. Mededelingen / actiepunten 

Nogmaals speciaal welkom aan Martine die de ledenadministratie voor haar rekening 

neemt vanaf dit schooljaar. Corinne zal haar hierbij in gaan werken. 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies 

Commissies zijn nagelopen en gevuld, zie het bijgevoegde Excel bestand 

commissies_bereikbaarheid OR 2020-2021 

Evaluatie carnaval: ging overall heel goed, goede enthousiaste raad van elf. 

Ballonnen nog voorlopig op voorraad, als ze op zijn dan zal er meer duurzame 

versiering worden aangeschaft. Kinderen konden meer vrij door de school en chips 

en drinken was in de klas ipv aula. Dit is goed bevallen. 

Update verkeersexamen: uiteindelijk niet doorgegaan vanwege corona. De 

communicatie verliep erg chaotisch. Er is oa 1 vergadering geweest waarbij een 

aantal scholen waren maar lang niet alle. Een datum prikken met zoveel scholen 

bleek tot het laatst onmogelijk. Al met al lijkt het een initiatief vanuit de gemeente te 

zijn maar de organisatie ligt bij een groep vrijwilligers. Elles vertelt dat op dit moment 

groep 7 leerkrachten er mee bezig zijn. Nienke stuurt Jan een mail. Wordt vervolgd 

Afscheid groep is uiteindelijk in orde gekomen. Per kind mochten twee mensen de 

musical zien en er is een eindfeest geweest voor de leerlingen. 

Update schoolfoto: goed gegaan, wel met minder hulpouders maar wel goed te doen. 
Dit jaar een  springfoto van de groepen 8. Kinderen die er niet waren worden wellicht 
later nog op de foto gezet. Moet nog geëvalueerd gaan worden. Puntje was uitloop in 
tijd en flexibiliteit van enkele fotograven.  

Update sportdag: vaantjes zijn geregeld, groep 7 en 8 gaan helpen. De sportdag is 
dit jaar veel eerder, dat was een wens van school. Kinderen zijn dan minder moe, 
niet tegelijk met de avondvierdaagse en voordeel is ook dat de klassen dan nog 
minder vol zijn. 



Update kinderboekenweek: 2 oktober openingsdans, thema is ‘en toen…’ Er is 
budget voor het aanschaffen van boeken. 

 

4. Penningmeester 

Geen aanvullingen na bespreking bij de ALV 

5. Baken 

Juf Karin blijft voorlopig afwezig, zij krijgt een bos bloemen van de OR thuis bezorgd. 

2 juffen in blijde verwachting. 

6. Wvttk 

Er zijn op zich genoeg OR leden maar het grootste gedeelte heeft voornamelijk 

kinderen in de bovenbouw. Het zou goed zijn om met name in de onderbouw leden 

te werven. Anne zal oproep verzorgen bij de betreffende leerkrachten met het 

verzoek deze door te zetten aan de klassenmoeders. Hierop ontstaat een discussie 

of het niet handiger is om weer verplicht te stellen dat 1 klassenmoeder ook OR lid 

wordt. Dit heeft de OR een paar jaar geleden losgekoppeld; er waren mensen die om 

deze reden geen klassenmoeder wilden zijn en er waren mensen die geen 

klassenmoeder wilde zijn maar wel OR lid.  

T-shirts tellen: kinderen hebben ze weinig aan gehad vorig jaar. Elles vraagt of de 

leerkrachten voor 1 keer hun eigen tassen willen bekijken. Ivana en Anne kunnen er 

dan voor zorgen dat er evt iets bijgevuld/ gewassen of vervangen gaat worden. Elles 

koppelt terug. 

 

Sluiting van de vergadering om 21.15 uur 

 

Agendapunten voor de volgende vergadering op a.s 10-nov- start 20.00uur  

 

Opening/ vaststellen agenda 

1. Vaststellen notulen OR xx-xx-xxxx 

2. Mededelingen/ terugkoppelen actiepunten 

3. Terugblik en vooruitkijken op de volgende commissies: 

Update: 

- Schoolbieb 

- Sint 

- kerst 



Evaluatie: 

- Sportdag 

 

4. Penningmeester- Arno 

      5. Het Baken- Karin en Elles 

      6. WVTTK 

Sluiting 

 


