
Notulen OR vergadering Bernadette Maria School te Delft 

 Datum: 16 september 2020  

 Tijdstip: 20:00-21:45 uur 
 
Aanwezig: 

 Carrie (Voorzitter) 

 Eugenie 

 Ilse (Notulen) 

 Magda (Team BMS) 

 Nathalie 

 Wieke 
 

Afwezig: 

 Denny en Sietske 
 
Actielijst 

1 Marieke Kerstviering in Maria van Jessekerk 

2 Sietske Wervingtekst kascontrole maken voor een social school berichtje 

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

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

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

6 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 Carrie 

7 Carrie/Ilse/Marise Neemt contact op met de penningmeester om in gesprek te gaan 
hoe betere begroting maken die aansluit op de huidige marktprijzen 

8 Eugenie Schoolreis begroting brief sturen naar Penningmeester 

9 Ilse Uitzoeken begroting van 2 schooljaren schoolreis 

10 Ilse Rouwkaart sturen naar schoonmaakster Astrid 

11 Magda Team vragen om ouders te werven voor de OR 

12 Carrie Sietske vragen wervingtekst schrijven OR-leden 

13 Denny/Ilse Hesjes uitzoeken en uitdelen 

14 Ilse of Nathalie Kinderboekenweek tafel versieren 

15 Carrie Adventkransen klaar maken en in de klassen neerleggen 

16 Ilse Cadeaus bestellen Sint 

17 Eugenie/Carrie Alternatief bedenken kerstviering 

 
 
1) Mededelingen en rondvraag: 

 Juf Isabel (KA) is zwanger van haar 2e kindje. Ze gaat in december met 
zwangerschapsverlof. 

 Juf Loïs (Gr. 5) gaat in juli 2021 trouwen. 

 De moeder van Astrid (schoonmaakster) is overleden. Ilse zorgt ervoor dat er een 
kaartje wordt gestuurd.  

 Een kindje uit KC is ernstig ziek. Bij de OR heeft dit nieuws zeer de aandacht. Vlak 
voor de zomervakantie heeft de OR nog een cadeautje gegeven. 

 Magda vertelde hoe de start van het schooljaar is gegaan en dat ze nog steeds druk 
bezig zijn om alles in goede banen te leiden. Ook wordt er hard gewerkt om een 
protocol te schrijven. 

  



 Carrie vraagt hoe de school erin staat met grote klassen. Magda legt uit dat 34 
kinderen in een groep is niet wenselijk maar soms gaan kleuters niet door wanneer 
wij dachten dat zij wel doorgaan.Wij vinden het belangrijk om te kijken naar het kind 
en niet naar de aantallen.Dat is in het geval van de huidige groep 3 en 5 gebeurt.Wij 
zorgen zoveel als mogelijk voor ondersteuning in deze groepen en blijven monitoren 
hoe dit gaat. 
In principe hanteren wij een maximale groepsgrootte van 30 leerlingen. 

 Er is een vraag vanuit de schoolreiscommissie om een annuleringsverzekering af te 
sluiten. De OR wilt dat niet, omdat een annulering door corona toch niet wordt 
vergoed. De andere uitjes worden door de Gemeente georganiseerd en zal een 
annuleringsverzekering niet nodig zijn. 

 Volgende vergadering de schoolreis bespreken wat betreft begroting. Eugenie zal 
een motivatiebrief naar de Penningmeester sturen over de begroting tijdens het 
‘goedkope’ en ‘duurder’ schoolreisje jaar. Ilse zal uitzoeken wat de begroting is. 
 

2) Notulen: 
 De notulen is op 17 maart 2020 naar iedereen toegestuurd. 
 
3) Aanpassen leden op de site, nieuwe lid werven 

 Carrie geeft aan welke personen van de site af moeten en welke erop worden gezet. 

 Over 2 jaar zullen er 3 OR-leden de OR verlaten omdat de kinderen dan van school 
gaan. Het is zeer noodzakelijk om te gaan werven. Aan Magda is gevraagd om aan 
het Team te vragen of zij nog ouders weten die de OR willen versterken. Misschien 
wilt Sietske hiervoor een wervingtekst schrijven. 

 
4) Hoe om te gaan met corona, wat mogen we wel en wat niet? 

 De maatregelen worden nog strikt gehandhaafd zoals vermeld in de nieuwsbrieven. 
Vrijwilligers mogen weer de school in om werk te verrichten. De OR-leden mogen dus 
ook weer de school om werkzaamheden te verrichten. 

 
5) Activiteiten 
 

 Peuterochtenden: Dat blijft Magda doen in een aangepaste vorm ivm corona. Er 
mag maar 1 ouder mee met het kind. Er mogen maximaal 6 kinderen komen. 

 Hesjes hersorteren: Denny en Ilse gaan de hesjes uitzoeken en opnieuw uitdelen. 

 Kinderboekenweek: start woensdag 30 september. Ilse zal vrijdag 25 september de 
tafel versieren mits de boekenpakket binnen is. Anders zal Nathalie maandag 28 
september de tafel versieren. 

 Groep 8 kamp – limonade schenken doen we dat nog?: Kamp wordt verplaatst 
naar mei 2021 ivm corona. Er wordt geen koffie en thee meer geschonken voor de 
ouders, maar nog wel limo en een koekje voor de kinderen. 

 De ‘jaarvergadering’.  Wat moet er gebeuren? Kascommissie.: De 
jaarvergadering zal op 11 november 2020 zijn in dezelfde vorm als vorig jaar. Er is 
een vacature voor de kascommissie omdat Peter zijn periode van 2 jaar al weer 
voorbij is. Wieke gaat aan Tom vragen of hij dat wil doen samen met Vic. Tom wilt de 
kascommissie graag versterken. 

 Knutselavond kleuters: wordt nog bedacht om dat in een aangepast vorm te 
organiseren ivm corona. Waarschijnlijk wordt het dat de ouders de knutselspullen 
mee naar huis moeten nemen om thuis het werkje in elkaar te knutselen. 

 Advent: Carrie zal ervoor zorgen dat de adventkransen weer in de klassen komen. 

 Sinterklaas: zal ook in een aangepaste vorm worden georganiseerd ivm corona. Er 
zal geen groot onthaal zijn met ouders erbij. Hoe het verder wordt gevierd wordt dat 
is nog niet bekend. Daarover zal de Sintcommissie zich over buigen. De viering zal 
op vrijdag 4 december zijn. Denny, Ilse en Wieke zullen helpen met het verzorgen 
van de limonade en koekje. De cadeaus moeten snel besteld worden, omdat vorig 
jaar heel veel cadeaus al uitverkocht waren. Als je in september besteld, krijg je 15% 



korting. Magda zal de Sintcommissie vragen Ilse zo snel mogelijk het verlanglijstje 
van de klassen toe te mailen, zodat de cadeaus besteld kunnen worden.  

 Kerst (versieren, diner, opruimen): Vanwege corona zal deze viering ook anders 
worden georganiseerd. Er worden een aantal ideeën besproken. Eugenie en Carrie 
zullen dit oppakken met de kerstcommissie om er weer een leuke viering van te 
maken. De school zal wel weer worden versierd door de OR met hulp van de 
helpende handjes. 

 Podiumaankleding: 

Kinderboekenweek 25 of 28 september Ilse of Nathalie 

Herfsttafel 12 of 13 oktober Carrie 

Halloween 26 oktober Nathalie 

Halloween weghalen 3 november Carrie 

Sint 13 november Wieke en Ilse 

Sint opruimen 7 december Denny, Wieke en Ilse 

Winter en kerst 8 december Eugenie, Denny, Ilse, 
Sietske, helpende 
handjes 

Kerst opruimen 18 december Eugenie, Denny, Ilse, 
Wieke, Sietske, helpende 
handjes 

 
6) Communicatie optimalisatie 

De brief zal nog in de Social School worden verstuurd. Carrie en Sietske zullen de 
brief aanleveren. 

 
7) OR/MR teamuitje 

Het is dit jaar de beurt voor de OR om het teamuitje te organiseren. Vanwege corona 
zal er gekeken worden of er iets passend georganiseerd kan worden. 

 
8) Data OR vergaderingen 
 11 november Jaarvergadering 
 13 januari OR vergadering 
 10 maart OR vergadering 
 26 mei OR vergadering 


