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Notulen 
Vergadering OR 
dd. 3 maart 2020 

Aanwezig:  Chantal Hoeben, Raimond Bach, Martine Paf, Sabine Breukers, Geertje 
Breukers, Miriam Griesbach, Niek Bakker, Rob ter Huurne, Sanne Wolthuis, Mirjam 
Haverkate (team), Miranda Bouwman (team) 

Afwezig: Kitty Freriks, Ilse Molenveld 

1. Opening door de voorzitter + mededelingen 
 

2. Nieuws bestuur OR 
 

3. Nieuws team 
• Alle kinderen uit groep 8 hebben een Chromebook gekregen, waar ze nu 

mee leren werken. 
• Alle lokalen hebben inmiddels nieuwe Digiborden gekregen. 
• In de vakantie is er erg veel slechte elektra vervangen. 
• Miranda Bouwman is aanwezig bij de vergadering. Vanaf nu zal er bij elke 

vergadering iemand van het team aanwezig zijn naast Mirjam Haverkate. Dit 
is om de communicatie makkelijker te laten verlopen omdat het team dan uit 
eerste hand hoort wat er bij de ouderraad besproken wordt. Hierdoor zullen 
de OR en het team meer betrokken bij elkaar zijn. 

• Het bestuur van de OR hebben pas geleden nog weer een gesprek gehad 
met de directie over de communicatie tussen team en OR, alle OR leden 
worden verzocht de desbetreffende brief nogmaals door te lezen zodat we er 
in de volgende vergadering op terug kunnen komen. 

4. Nieuws leerlingenraad 
 

5. Notulen 
• Er was vraag naar extra foto’s van alle kinderen tijdens het kerstdiner. Door de 

strenge AVG regels is afgesproken dat alleen Wim foto’s maakt en deze 
selecteert voordat ze op de site komen. Is het een mogelijkheid om van alle 
klassen tijdens het diner een groepsfoto te maken? Dit zal nagevraagd 
worden. Commissies die een festiviteit organiseren moeten van tevoren 
aangeven waar ze precies foto’s van willen zodat dit vooraf duidelijk is voor 
de fotograaf. 
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6. Afgelopen en aankomende activiteiten 
6.1 Evaluatie Carnaval 
Volgende week woensdag komt de commissie bij elkaar om te evalueren. De 
commissie zelf is erg tevreden.  

De popcornmachine moet voorzien worden van een duidelijke gebruiksaanwijzing 
en van een goede uitleg over de schoonmaak. 

6.2 Pasen 

De commissie is hier inmiddels mee bezig. 

6.3  

6.3 Communicatie OR/directie/team 

Hier is bij punt 3 al over gesproken. 

6.4 Indeling OR hok 

Er zijn extra stellingen beschikbaar die door de OR gebruikt kunnen worden. De 
conciërge is al begonnen een ander hok leeg te maken die momenteel nergens 
voor gebruikt wordt. Hier kan de OR straks alle grote apparaten kwijt. Zodra het zo 
ver is zal Mirjam een seintje geven zodat een aantal OR leden alles opnieuw in 
kunnen delen. 

 

7. Rondvraag  
 

De organisatie van de buitenspeeldag vraagt of zij dit jaar gebruik mogen maken 
van de suikerspin- en popcornmachine. Dit kan uiteraard aangezien deze festiviteit 
op school plaats vindt. Wel is afgesproken dat er eerst duidelijk overleg moet zijn met 
de OR voordat materialen uitgeleend worden. 

 

 


