
Notulen OR vergadering Bernadette Mariaschool te Delft 

 

Datum: 15-09-2021 

Tijdstip: 20.00-22.00uur 

 

Aanwezig 

Carrie (voorzitter) 

Femke (Team BMS) 

Ilse 

Nathalie 

Talitha 

Maarten 

Siestke 

Wieke (notulen) 

 

Welkom het en voorstelrondje 

Talitha neemt voor het eerst deel aan de vergadering: welkom! Het OR team stelt 

zich voor. 

 

Mededelingen 

Het zou handig zij als we als OR leden allemaal bij de draaiboeken kunnen. De vraag 

is of er vanuit de school een mogelijkheid is om deze bestanden bijvoorbeeld in 

teams op te slaan, waar wij dan vervolgens in kunnen. Femke vraagt dit na.  

 

Notulen 

Een vraag vanuit de notulen van de vorige keer is of er al meer bekend is over het 

plaatsen van het cadeau van groep 8 (de tegels). Femke gaat dit navragen en komt 

hier volgende vergadering op terug. Verder zijn er geen op-of aanmerkingen op de 

notulen, ze worden goedgekeurd.  

 

Nieuwe leden werven opbrengst, nieuw kascommissielid, nieuwe penningmeester 

We zijn van mening dat het belangrijk is dat we als OR meer zichtbaar zijn voor de 

ouders. Dit lijkt vanwege de omstandigheden rondom corona minder geworden, ook 

zien ouders minder goed wat er nog wel allemaal plaatsvindt aan activiteiten voor de 

kinderen. Daarnaast was de informatie avond voor ouders altijd wel een meerwaarde 

omdat je dan meer informatie kan geven over wat de OR doet en welke activiteiten er 

allemaal worden gedaan vanuit de ouderbijdrage. Voorstel is om op 

woensdagmiddag 13 oktober op het schoolplein flyers uit te delen.  

Van de OR kunnen Nathalie, Sietske, Carrrie en Wieke hieraan meedoen. 

 

Kascommissie zal komend jaar door Erwin en Tom samen met Maarten worden 

gedaan. Oproep voor de nieuwe penningsmeester is via de nieuwsbrief gedaan. Hier 

is nog geen reactie op gekomen. Voorstel is om de oproep ook nog apart via social 



schools te versturen en hierin kan ook meteen de werving voor nieuwe OR leden 

worden meegenomen. Maarten levert een stuk tekst aan.  

 

De ouderbijdragen zijn dit jaar minder dan het streven van 80%. Dit punt willen we 

gaan oppakken met de nieuwe penningmeester. Hoe kunnen we meer 

ouderbijdragen binnen krijgen? Idee is om de betaling te vergemakkelijken; 

bijvoorbeeld met een QR code of betaallink te gaan werken. Daarnaast gaat er een 

voorstel aan Dionne gedaan worden om de bijdrage voor het schoolreisje te verhogen 

naar 20 euro.  

 

Wie zorgt er voor welke activiteiten: 

Ilse gaat al haar taken voor de OR op papier zetten, zodat we deze goed in kaart 

hebben en kunnen kijken welke taken we waar kunnen uitzetten (sommige taken 

kunnen bijvoorbeeld naar de helpende handjes).  

 

Wat betreft de lief en leed pot die Ilse beheert: we zijn afgelopen jaar over de 

begroting heen gegaan. We willen dit terugschroeven naar een bedrag van 50 euro. 

We zullen alleen nog kaartjes versturen bij lief en leed gebeurtenissen en geen 

cadeaus meer (uitzonderingen daargelaten).  

 

Bij de peuterochtenden schenkt een OR lid alleen de koffie en thee. Het lijkt weinig 

meerwaarde te hebben dat dit door de OR wordt gedaan in zo’n vroeg stadium van 

de ‘schoolcarrière’ van het kind. Het voorstel is dat we niet meer de koffie en thee 

gaan verzorgen. Dit punt wordt besproken met Maaike. 

 

Voorstel is dat de leerkrachten zelf de hesjes gaan controleren ipv de OR. Mochten er 

hesjes kapot zijn, dan kan dit bij ons gemeld worden. Femke bespreekt dit met de 

schoolreiscommissie. 

 

5 oktober: Carrie doet de versieringen voor de boekenweek. 

 

Groep 8 kamp: we schenken geen koffie/thee en limonade meer bij terugkomst. 

 

Sinterklaas: voorstel is dat de onderbouw alleen een persoonlijk cadeautje krijgt en 

de bovenbouw een klassencadeau. Daarnaast willen we iets lekkers van bijvoorbeeld 

chocolade of strooigoed in de schoenen. 3 december zullen Nathalie en Ilse helpen. 

Evt kunnen de helpende handjes gevraagd worden voor het limonade schenken in de 

ochtend. 

 

Herfst podium versieren en halloween: dit zullen we binnenkort in de appgroep 

bespreken omdat we door de tijd heen zijn. 

 


