
Agenda en actielijst OR vergaderingen Bernadette Maria School 
 

 Datum:   11-9-2019 

      Tijd: 20.00-22.00 

Notulist: Nathalie 

Aanwezig: Magda, Eugenie, Wieke, Carry, Nathalie 

Afwezig: Erlyn, Ilse, Danny, Elise 

Onderwerp:                  Punten: Acties / wie Datum  en/of 

Gerealiseerd? 

 

Mededelingen 

vanuit school 

Magda en Marieke zullen om de beurten aansluiten bij de OR 

vergadering 

 

Wil de OR dit jaar de licentie van de muziekmethode 1,2,3 zing weer 

verlengen? 

 

Er is een envelop van de fotograaf  waar foto’s en geld in zit 

 

 

Het is een nieuw schooljaar met een nieuwe directeur, nieuw 

managementteam en nieuwe collega’s. Het is voor een ieder nog even 

wennen en zoeken. 

Er wordt veel opgeruimd en uitgezocht. Dionne heeft veel plannen en 

regelmatig overleg met iemand van de Laurentiusstichting. 

 

 

 

 

Middels een app tijdens de vergadering is de €500 

goedgekeurd door de penningmeester. 

 

De envelop is in het OR laatje gelegd. Ilse gaat er naar 

kijken en doet navraag over de nabestellingen. 

 

 

Notulen vorige 

vergadering 

 

Deze zijn nog niet ontvangen. 

 

Wie wordt de nieuwe notulist? Dit wordt om de beurten gedaan. De 

volgende notulist is Wieke. 

 

  

 

Communicatie 

optimalisatie 

 

We willen graag een betere communicatie naar ouders om zo een groter 

draagvlak te krijgen voor de activiteiten. 

De helpende handjes app is leeg. 

 

-Sietske gaat een opzet maken met alle activiteiten waar 

mensen bij aan kunnen sluiten en dit verpakken in een 

promo brief om zo meer mensen te kunnen krijgen.  

-Sietske gaat samen met Dionne kijken naar hoe de 

communicatie het beste kan verlopen 

-Carry gaat men met Sietske de helpende handjes app 

groep beheren 

 

 



jaarvergadering 

Hoe gaan we de jaarvergadering inzetten? 

 

 

 

 

 

 

Wie wordt de volgende kascontrole taak op zich nemen? Per volgende 

jaarvergadering zal er een wissel gemaakt moeten worden. 

De jaarvergadering is een open vergadering in onze eigen 

setting. Een ieder die wil kan aanschuiven. 

Ivm de kas verantwoording zal Maarten aanwezig zijn. 

Carry zal de MR uitnodigen. 

Carry al de uitnodiging maken en neemt contact op met 

Dionne hierover. 

 

Carry gaat de vader van Bo en Gwenn vragen of hij zich 

kandidaat wilt stellen 

 

Activiteiten 

Er is een overzicht van de aankomende activiteiten gemaakt. In de kolom 

hiernaast is te vinden wie waar verantwoordelijk voor is. 

 

Diegene die verantwoordelijk is voor een taak  zorgt zo nodig voor 

voldoende mensen en een taakverdeling. 

 

 

-Peuterochtenden: Nathalie 

-27 sept Kinderboekenweek opbouwen: Eugenie 

-14 oktober Kinderboekenweek afbreken: Wieke en 

Nathalie 

-18 oktober Groep 8 kamp limonade inschenken: Ilse 

-29 oktober Halloween opbouwen: Carry 

-4 november Halloween afbreken: Wieke 

-18 november Sint opbouwen: Wieke 

-6 december sint afbreken, kerst opbouwen: Carry en 

Eugenie 

-Knutselavond kleuters: Carry 

-Advent: Carry 

-Sinterklaas: Danny en Ilse. Carry vraagt aan Maarten of 

het budgetuitbreiding door gaat. 

-Kerstdiner: Carry en Eugenie 

20 december kerst afbreken: Carry en Eugenie 

 

 

Draaiboeken van 

de activiteiten 

 

Alle draaiboeken zijn doorgestuurd door Erlyn.   

Attententies voor 

personeel 

Wie zorgt er voor attenties van het personeel indien ze langdurig ziek 

zijn, met jubilea, geboorte etc? 

We krijgen een seintje van het MT hiervoor. 

?  

OR/MR teamuitje 

De MR zal deze dit jaar gaan verzorgen.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OR Kast 

 

Hoe houden we de or kast up to date mbt de nodige spullen. (bekers, 

limonade etc) 

Zodra er boodschappen worden gedaan door de 

desbetreffende verantwoordelijke van een evenement 

wordt meteen het inventaris bekeken en zo nodig 

aangevuld. 

 

Rondvraag 

Carry: klopt het dat de kinderen bij de overblijf binnen 10 minuten hun 

brood opgegeten moeten hebben? 

 

Carry: zijn er nieuwe regels mbt het telefoongebruik in de grote pauze? 

De kinderen mogen hun telefoons niet meer gebruiken 

 

Carry: moeten de schillen van het fruit mee terug naar huis? 

Magda neemt dit punt mee en koppelt dit volgend 

overleg terug. 

 

Magda vraagt dit na en zorgt voor een terugkoppeling 

volgend overleg. 

 

Dit is niet het geval. Magda heeft voor alle groepen 

fruitbakjes gekocht en de weekbeurt zorgt er voor dat de 

bakjes geleegd worden aan het einde van de dag. 

 

    

 


