
Notulen OR vergadering Bernadette Maria School te Delft 

 Datum: 11 maart 2020  

 Tijdstip: 20:00-21:30 uur 
 
Aanwezig: 

 Carrie (Voorzitter) 

 Eliza 

 Eugenie 

 Ilse 

 Magda (Team BMS) 

 Nathalie 

 Wieke 

 Sietske (Notulen) 
 
Afwezig: 

 Denny 
 
Mededelingen: 

 Meeting heeft plaatsgevonden vlak voor de Corona maatregelen 

 Het is NIET mogelijk voor OR leden om elkaar via Social School een bericht te sturen. Dit zal 
toch via WhatsApp moeten blijven gaan of privé mail. 

 NLDoet dag 13 maart, er is EUR 500 gereserveerd voor ‘duurzaam hout’ voor de keuken. 
@Carrie check dit even dubbel. 

 Cito’s Groep 8: @Nathalie haalt voor donderdag 16 april een snoepje voor achteraf 
(mars/snicker etc) 

 Pinpas van OR is af te halen bij Mirjam Schouwink (06 54 99 41 65) 

 Maria van Jesse kerk voor kerstviering: Vraag is uitgezet door Marieke, wachten nog op 
antwoord. 

 
Activiteiten & Acties 
 
 

1) Kascommissie 
Er moet nog 1 persoon bij voor de kascontrole komend jaar naast Victor Molendijk. Deze functie is 
voor twee jaar (2x kascontrole). Het moet iemand zijn die het leuk vindt en enigszins gevoel heeft 
met cijfers. De avonden met de penningmeester staan bekend als erg gezellig. 
ACTIE: 

 Sietske: Maakt wervingstekst voor een social school berichtje 
 

2) Helpende handjes 
Om alle activiteiten op school te kunnen doen zijn vaak veel verschillende handjes nodig. Kleine 
activiteiten die een ‘event’ net even af maken voor de kinderen. Denk aan limonade schenken, fruit 
snijden, begeleiden van groepjes etc. 
ACTIE: 

 Sietske: Controleert gemaakte tekst nogmaals en stuurt deze door naar Dionne voor een 
Social School bericht. 

 Sietske: Maakt een powerpoint pagina om naast de klassen te hangen op het prikbord bij de 
kleuters. 

 Sietske: Maakt een kleine flyer die Magda mee kan nemen bij intake gesprekken met ouders 
voor nieuwe leerlingen. 



 Magda: Vraagt aan het team of zij ook aan de ouders van de huidige groepen willen vragen 
wie er een melding wil ontvangen wanneer er welke helpende handjes nodig zijn. Verzoek is 
om het mobiele nummer van de ouder door te geven aan de OR (Carrie 06 28 11 24 96) 

 
3) Carnaval 

Wij zijn een katholieke school en daar hoort carnaval bij als een van de activiteiten. Met het vertrek 
van Joop is de carnaval iets ‘anders’ verlopen dan voorgaande jaren.  
ACTIE: 

 Magda: Neemt mee terug naar het team; 
o Er waren ouders zeer teleurgesteld dat de kleuters niet meer mee mochten hossen 

en polonaise lopen op het grote plein. 
o Hoe kijkt het team nu aan tegen carnaval? Wat is de wenselijke invulling van dit 

feest? En wat zijn hierbij de verwachtingen vanuit de OR? 
 

4) Pasen 
Op 9 april hebben we paasviering op school. Dit doen we door o.a. Door ’s morgens een lichte snack 
uit te delen in de klassen. 
ACTIE 

 Wieke: 1 April de tuinkers klaarzetten om te laten groeien (In verband met het Corona virus 
even afstemmen of dit nog op school geplaatst kan worden) 

 Wieke/Sietske/Eliza: 8 april voorbereiden en klaarzetten materialen/eten voor paasontbijt. 

 Denny (+graag nog iemand) : 9 april uitdelen van de materialen aan de verschillende klassen. 

 Carrie: Di 14 April na het paasweken ruilt Carrie de paashazen om voor lente schaapjes op 
het podium. 

 
5) Schoolreisje 

Er is vorig jaar gekozen voor een nieuwe aanpak rondom de invulling van het schoolreisje. Het doel is 
om alle kinderen gedurende hun lagere schooltijd een totaalervaring te bieden van Nederland. Er 
wordt hierbij gevarieerd in de verschillende parken, musea en entertainment mogelijkheden in 
Nederland. 
Gebleken is dat de kosten voor vervoer sterk toenemen. Daarnaast zien we nu, na de crisisjaren, dat 
de toegangsprijzen fors zijn gestegen. Hierdoor is er een conflict ontstaan tussen de begroting en de 
visie vanuit BMS rondom schoolreisjes. De huidige begroting is te krap om de ingezette koers te 
kunnen vervullen. 
ACTIE 

 Carrie: Neemt contact op met de penningmeester om hierover (eventueel samen met 
iemand van het team) in gesprek te gaan. Hoe nu verder? En hoe betere begroting maken die 
aansluit op de huidige marktprijzen. 

 Ilse: Zoekt uit wat de impact is van Corona mbt openingstijden van de parken 

 Magda: Bespreekt met het team of er alvast nagedacht moet worden over alternatieve data 
voor het schoolreisje dit jaar. Mede gezien het feit dat we tot laat in juli nog naar school 
moeten. 

 
6) Sportdag 

De sportdag staat gepland voor 13 mei. De kleuters hebben hun sportdag op het schoolplein en vanaf 
groep 3 gaan ze naar de bras. De ervaringen met de VMBO leerlingen is niet heel positief. Ze kostte 
meer tijd omdat ze onderling ruzies hadden. 
ACTIE 

 Magda: pakt het programma voor de kleuters op met het team 

 Wieke & Nathalie: ondersteunen bij de kleuters 

 Carrie: Regelt fruit/groente bij plus 



 Denny, Carrie, Eliza, Sietske (Eugenie): helpen op de bras 
 

7) Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt 15 mei. 
ACTIE 

 Ilse en Eugenie zijn er voor de begeleiding 
 
 
 
 
 


