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Notulen 
Vergadering OR 

dd. 4 februari 2020 

Aanwezig:  Raimond Bach, Martine Paf, Ilse Molenveld, Sabine Breukers, Geertje 
Breukers, Niek Bakker, Rob ter Huurne, Sanne Wolthuis 

Afwezig: Chantal Hoeben, Kitty Freriks, Miriam Griesbach, Mirjam Haverkate 

1. Opening door de voorzitter + mededelingen 
 

2. Nieuws bestuur OR 
 

3. Nieuws team 
•  

4. Nieuws leerlingenraad 
• De leerlingenraad heeft bij de penningmeester van de or het budget 

opgevraagd. Dit is momenteel €410, nog van vorig schooljaar en het budget 

van dit schooljaar. De OR wordt niet betrokken bij de leerlingenraad, terwijl dit 

wel de bedoeling is, aangezien zij het budget ook vanuit de ouderraad 

krijgen. Hier zal 1 or lid naar vragen bij de leerlingenraad. 

5. Notulen 
 

6. Afgelopen en aankomende activiteiten 
6.1 Carnaval 
De commissie is druk bezig met de voorbereidingen. Alle kinderen zullen weer in 2 
groepen gesplitst worden, de ene groep gaat naar de optredens kijken terwijl de 
andere groep spelletjes doet, en na de pauze worden ze omgeruild. Er wordt nog 
bekeken of de kinderen wel of geen fruit mee moeten nemen, dit zal vooraf in de 
nieuwsbrief vermeld worden. 

6.2 Schoolfotograaf 

Op vrijdag 27 maart zal fotograaf Vaarhorst foto’s komen maken. Er zijn dit jaar 
alleen individuele foto’s. Niek en eventueel Rob hebben zich opgegeven om te 
helpen, meer hulp binnen de or zou wenselijk zijn. 
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6.3 Pasen 

De commissie is nog niet bij elkaar geweest. 

6.4 Indeling OR hok 

De oude wasbakken en kranen zijn verwijderd. Hierdoor is er ruimte ontstaan om het 
OR hok opnieuw in te delen. Er zal nagevraagd worden of er nog ergens 
stellingkasten over zijn die gebruikt kunnen worden. 

Is het wenselijk een slot op het hok te maken? Er worden regelmatig dingen 
uitgeleend waar de or niet van op de hoogte is. Dit wordt niet allemaal weer netjes 
teruggezet, of er ontbreken onderdelen. 

Daarnaast worden er veel spullen in het hok gezet die niet van de or zijn.  

Het bestuur van de or zal dit verder oppakken. 

6.5 Evaluatie Sinterklaas 

Er is een evaluatie bij Sinterklaas geweest. Alle pieten waren daar ook bij aanwezig. 
Iedereen was dit jaar enthousiast, zowel het team en de or als ook de sint en zijn 
pieten. De ontvangst op het schoolplein was een groot succes. Mede doordat er dit 
jaar geen verhaal was waar de pieten zich aan moesten houden, konden zij lekker 
overal aan mee doen en was de interactie tussen de pieten en de kinderen goed. 

Raimond zal het draaiboek compleet maken en dit bij Martine inleveren. 

6.6 Evaluatie kerst 

De leerkrachten waren erg enthousiast over de 1,5 uur die het kerstdiner dit jaar 
duurde. 

De midwinterhoornblazers zullen volgend jaar ook weer worden uitgenodigd. 

Volgend jaar zal er voor de ouders ook frisdrank geschonken worden, en er zal ook 
duidelijk vermeld worden dat de drankjes gratis is voor de ouders. 

Er is vraag naar meer foto’s van alle kinderen tijdens het kerstdiner.  

6.7 Draaiboeken 

Afgesproken was dat alle commissies zouden zorgen dat het draaiboek van die 
festiviteit compleet is en in de map voor de draaiboeken zit. Dit gebeurt nog steeds 
niet. Er is nu afgesproken dat er een standaardformulier gemaakt gaat worden wat 
elke commissie in kan vullen. Zij zullen dit voor, tijdens en na de festiviteit invullen, 
waarna het in de eerstvolgende vergadering besproken wordt, zodat Martine het 
gelijk kan opslaan. 

 

7. Rondvraag  
 

Mensen die zich hadden opgegeven om te willen helpen met sneeuwschuiven 
willen of kunnen bij nader inzien niet helpen. Hierdoor zijn er wel erg weinig mensen 
om te helpen mocht het nodig zijn het schoolplein sneeuwvrij te maken. Niek zal dit 
overleggen met de directie van school. 


