
OR vergadering 17 november 2021 

 
Aanwezig: Carrie van Geest, Sietske Rietveld, Wieke Hartjesveld, Eugenie Schomaker, Talitha 
van Os, Nathalie Schmit, Ilse van der Kraaij en Femke Akkermans 
Notulist: Ilse van der Kraaij 
 
1. Welkom  
20.00 start vergadering 
 
2. Mededelingen en rondvraag: 
Er zijn veel zieke leerkrachten bij de kleuters. Volgend schooljaar gaan er een aantal 
leerkrachten met pensioen. Deze zullen worden opgevolgd. 
 
Carrie, Sietske en Eugenie hebben een gesprek met Dionne gehad, omdat door de Corona de 
binding tussen school en OR een beetje verloren was gegaan.  
De notulen mogen wij indelen zoals wij willen. De MR moet de notulen ook goedkeuren. 
 
De Penningmeester moet wel in overleg met de OR-leden de begroting doornemen en 
opstellen, maar hij heeft geen zeggenschap hoe het geld wordt uitgegeven. 
 
Er is een pilot gestart bij een aantal klassen om samen te werken met klassenouders.  
 
De taken van de OR worden opnieuw bekeken hoe ze nu worden uitgevoerd en of die in de 
toekomst nog op dezelfde manier uitgevoerd moeten worden. Er kunnen ook taken van de OR 
door de helpende handjes gedaan worden. De Avond4daagse moet wel door de OR 
georganiseerd worden zodat zij zich zichtbaar maken voor de ouders.  
 
De verantwoordelijkheid van de hesjes lag de afgelopen jaren bij de OR, omdat zij die hebben 
aangeschaft. Die verantwoordelijkheid kan nu bij de leerkrachten neergelegd worden. Zij 
moeten zelf zorgen dat ze genoeg hesjes in de klas hebben voor de leerlingen en dat ze 
schoon/heel blijven. 
 
Het versieren van de thema tafel op het Vlinderplein wordt nu door een OR-lid gedaan. Dat 
kan ook door het ondersteunend personeel/ helpende handjes worden gedaan  
 
3. Notulen vorige vergadering 15 september: 
Notulen zijn goedgekeurd door de OR-leden. 
 
4. Nieuwe leden werven opbrengst, nieuw kascommissielid, nieuwe penningmeester: 
Carrie heeft nieuwe ouders uitgenodigd, tw. Marloes (moeder Lilou KB) en Jenny (moeder 
Kane KB), voor de jaarvergadering. Zij hebben eventueel interesse om lid te worden van de 
OR.  
Er heeft zich een nieuwe penningmeester aangemeld. Marius (vader Alex gr 3) neemt het 
stokje over van Maarten Schouwink. 
Ee n lid van de kascommissie moet opnieuw worden herkozen. Het andere lid moet volgend 
jaar opnieuw worden herkozen.  
  



5. Wie zorgt voor welke activiteiten? Herverdeling van de taken van Ilse en Eugenie: 
    Het is handig als diegene die een activiteit organiseert ook aanwezig is op de dag zelf! 

 Advent: Carrie deelt de kransen uit. Er is geen advent viering op het Vlinderplein, maar 
in de klas. 

 Sinterklaas: Op 3 december zijn Nathalie, Talitha en Ilse aanwezig. De helpende handjes, 
Elisa, Iris en Jenny  vragen of zij willen helpen met het schenken en uitdelen van de 
limonade. Alles is geregeld qua inkopen. Er zal geen Sint viering op schoolplein zijn 
vanwege de Corona maatregelen. Er mogen dus geen ouders op het schoolplein blijven 
hangen. Om 8.15 uur zal de OR + eventueel helpende handjes aanwezig zijn om limo te 
schenken. De klassen gaan in de gymzaal langs de Sint. Vrijdag 19 november komen de 
tussendoor Pieten. Rietjes liggen bij de schoolcadeautjes of in de klas van KC bij het 
bord. 

 Kerst versieren: wordt op woensdag 8 december om 08.30 uur gedaan door Carrie, 
Talitha en Ilse. Carrie vraagt ook nog de helpende handjes. De vraag is of er bij Groep 3 
ook wat leuker versierd kan worden, omdat het de laatste jaren leek dat ze vergeten 
waren met leuke versieringen.  
Kerstdiner: is op donderdag 23 december 17.30 uur en gaat wel door voor de kinderen, 
maar helaas zal er geen glu hwein en chocolademelk worden geschonken voor de 
ouders. De OR hoeft deze avond alleen te helpen met limo schenken. Op het grote plein 
buiten is het heel donker. Misschien is het een idee om verlichting op het schoolplein 
op te hangen. Mochten er ideee n zijn, dan zijn die zeer welkom. Nathalie, Carrie, Wieke, 
Talitha en Sietske (?) zijn aanwezig. 
Er werd een idee geopperd om tijdens het kerstdiner een OR kraam op het schoolplein 
neer te zetten voor ouders om kennis te maken met de OR. 
Opruimen Kerst versiering: Op vrijdag 24 december vanaf 10.00 uur kan er worden 
opgeruimd. Femke zal aan Dionne en team vragen wat zij er van vinden als de 
kerstversiering blijft tot na de kerstvakantie. Nathalie, Talitha en Ilse kunnen helpen 
opruimen. Als het Team ervoor kiest om de kerstversiering tot na de kerstvakantie te 
laten staan dan kan Talitha op maandag 10  januari helpen opruimen met hulp van de  
helpende handjes. 

 Podiumaankleding:  
Sint: Kijken qua Pieten versiering wat er nog is. Wat niet gebruikt wordt voor in school 
dan kunnen de spullen gebruikt worden voor in de klassen voor speelmateriaal. De 
spullen kunnen in een zak worden neerzetten in het hok bij kleuters.  
Kerst: Woensdag 8 december versieren door OR en helpende handjes.  
Winter: Woensdag 12 januari door Wieke en helpend handje om in te werken. 
Carnaval en Valentijn: Valentijn niet meer versieren, omdat het maar 1 dag is. 26 
februari t/m 1 maart is Carnaval. 21 februari Carnaval versieren.  
Lente: In de week van 21 maart lente versieren. 
Pasen: Vrijdag 8 april Pasen versieren. 

 
Er is opgemerkt dat er door nieuwe leerkrachten nog wel eens spullen uit het OR hok worden 
weggepakt, omdat ze denken dat de spullen voor algemeen gebruik is. Er wordt aangeraden 
om op de deur en de schuifdeur van de OR-kast een bordje te hangen dat het niet voor school 
gebruik bedoeld is. 
  



6. Welke activiteiten vinden wij nog bij de OR passen? 
In deze vergadering is besloten om de volgende activiteiten te schrappen: Goede Doel en de 
Bibliotheek.  
De volgende activiteiten zullen nog wel door de OR worden ondersteund: 
Sint: €5,- per kind (kleuters, groep 3,4). Vanaf groep 5 €15,- klassencadeaus. Er is nu €1215,- 
uitgegeven. Opletten op begroting Sint wat er begroot wordt.  
Kerst: Begroting blijft staan op €150,- 
Avond4daagse: Geen pakje wikki en zakje chips op laatst dag. Geen cadeautje meer bij de 
uitreiking van de medaille. In plaats van het pakje wikkie en zakje chips is het misschien een 
idee om een bidon te laten drukken en uit te delen als je meeloopt om te laten vullen met 
water. Begroting wordt bekeken wat er daadwerkelijk wordt uitgegeven als de avond4daagse 
dit schooljaar wordt georganiseerd. Als het nodig is dan wordt de begroting aangepast.  
Bibliotheek: Met Dionne overleggen of het beheer van de bibliotheek onder leermiddelen 
valt. Voorstel eraf en verschuift naar leermiddelen. Bibliotheek hoort niet meer onder 
activiteit van de OR en kan door een vrijwillige ouder worden vervuld.  
 
7. Begroting komend jaar, hoe zouden wij het willen zien? 
In de volgende vergadering gaan we de begroting nauwkeuring na. Er is besloten om de 
Ouderbijdrage niet te verhogen. 
 
8. Wat willen we/het team/de leerlingen voor het gespaarde geld? 

Er wordt al langere tijd gediscussieerd wat er met het spaargeld gebeurd. En of we het moeten 
gebruiken voor een goede investering. De spaarrekening wordt nu vooral gebruikt om de niet 
dekkende kosten in de begroting op te vangen. Bij de jaarvergadering zal er aan de 
Penningmeester worden gevraagd wat een gezonde reserve is om als buffer te houden.  
 

9. Data OR vergaderingen: 
24 november jaarvergadering 

12 januari 
16 maart 
11mei 
 
Actielijst 

 
Notulist Notulen doorsturen Dionne en MR 
Alle OR-leden Taken activiteiten bekijken 
OR-leden + penningmeester Begroting en spaarrekening bekijken 
OR OR-leden werven 
Carrie Uitdelen adventkransen in de klassen 
Nathalie, Talitha en Ilse Aanwezig Sint viering 3 december 
Carrie, Talitha en Ilse Kerstversiering 8 december 
Nathalie, Carrie, Wieke, Talitha en Sietske (?) Limo schenken Kerstdiner 23 december 
Nathalie, Talitha en Ilse Kerstversiering opruimen 24 december 
Wieke + helpende handje  Winter thema tafel versieren 12 januari 
?  Bordje maken op OR kast/schuifdeur 
Femke Dionne en team vragen wat zij er van vinden 

als de kerstversiering blijft tot na de 
kerstvakantie 

? Sint spullen uitzoeken 
? Carnaval thema tafel versieren 21 februari 
? Lente thema tafel versieren week van 21 

maart 
? Pasen thema tafel versieren 8 april 

 
 


