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OR -vergadering dinsdag 1 september 2020 “De Eglantier” 
 

Aanwezig: Patricia, Daniëlle, Patrick, Zoraina.  Namens de leerkrachten Yvonne Kaijer. 

Afwezig: Carlos 

 

Welkom 

Patricia opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom. 

Er zijn dit keer geen vergaderpunten. Een aantal punten van de vorige vergaderingen worden 

nogmaals doorgenomen. 

 

Yvonne K geeft aan dat zij ook graag de notulen ontvangt. Patricia mailt dit naar haar door. 

 

Yvonne de Haan wil graag elk jaar ijs voor school. Haar vraag is of dit opgenomen kan 

worden in het budget. Het ijs dat de kinderen in de laatste schoolweek hebben gekregen, 

was een groot succes. 

 

De KVK inschrijving is nog niet afgehandeld. Patricia en Daniëlle hebben beiden de 

documenten digitaal ondertekend. Er is iets mis gegaan bij het bevestigen van deze 

documenten door Marissa. Update: Woensdag 3 september hebben Patricia en Daniëlle 

opnieuw de documenten digitaal getekend. Vervolgens is Marissa aan de slag gegaan met de 

bevestiging. Het is nu afwachten of dit wel is gelukt. 

 

De factuur van de ijsjes is veel te laat betaald. Besloten wordt om met Carlos te bespreken 

dat facturen eerder betaald moeten worden.  

 

De begroting van schooljaar 2020-2021 en de jaarafsluiting van schooljaar 2019-2020 

moeten nog worden opgemaakt. Marissa, Patricia en Yvonne de H. hebben de 

eindvergadering gehad. Carlos was afwezig. Er moet nog besloten worden wat er met de 

budgetten van vorig jaar gebeurd. Carlos moet dit nog opnemen met Yvonne de H. 

De OR heeft iom Yvonne de H. inspraak over het overschot. 

 

Patricia stelt voor dit budget mee te nemen naar de 4 activiteiten die niet door zijn gegaan 

vorig schooljaar (Pasen, sportdag en A4D). Wat er eind van dit schooljaar dan nog niet is 

verbruikt, als buffer houden om onverwachte uitgaves te kunnen bekostigen.  

Actie Carlos: Begroting, jaarafsluiting, bespreking afronden voor 6 oktober. 

 

De schoolfotograaf is dit jaar vrijdag 20 november. Patricia neemt contact op met Annette. 

Zij heeft roosters/schema om deze dag in goede banen te leiden. Voor het KDV & PSZ is het 

nog niet zeker of zij in dit rooster meegaan. Zij hebben een eigen fotograaf.  

 

Actie Patricia: Navraag bij de fotograaf om te betalen of contant of via automatische 

incasso. Tevens navragen of wij een andere kleur achtergrond kunnen kiezen en wat 

eventueel de meerkosten hiervan zijn.  
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Patricia heeft de witte hesjes op het IB gevonden. Op het RH-gebouw zijn ze zoek. Ook de 

tenues zijn spoorloos. Deze zouden in het schoonmaakhok moeten staan. Die zou dan eerst 

opgeruimd moeten worden. Patricia gaat nog verder zoeken. Wat te doen als deze niet 

worden gevonden? 

 

Sinterklaasfeest 

Dit jaar vieren we sinterklaas op 4 december. De cadeautjes, strooigoed en versiering 

moeten voor 15 november zijn ingekocht. In de commissie zitten: Zoraina namens de OR, Els 

en Sandra. Het contact verloopt via de aangemaakte app-groep. 

 

Het idee wordt geopperd om hulpouders te werven via een brief met hulplijst. Deze zal aan 

de kinderen worden meegegeven. 

Actie Patricia en Daniëlle: Brief opstellen 

 

Voordat deze brief wordt meegegeven aan de kinderen, willen wij Peter de kat een filmpje 

laten maken voor de ouders. Yvonne K. gaat dit met hem overleggen.  

 

Zoraina gaat inventariseren wat er nog is aan sinterklaas artikelen (cadeautjes/versiering). 

Zij geeft aan dat er nieuwe pieten pakken moeten worden aangeschaft in kleine maatjes. Er 

zijn alleen grote maten.  

 

Kerststukjes 

Op 14 en 15 december is het kerststukjes maken voor de kinderen. Patricia wil zelf de 

spullen uitdelen/verdelen voor de klassen. Yvonne K wil haar daar bij helpen. Vorig jaar is 

het niet goed gegaan met de verdeling, en zijn er veel nieuw aangeschafte spullen niet 

meegenomen met de verdeling. Patricia gaat samen met Yvonne K. een schema maken. 

Patricia gaat inventariseren wat er nog is aan spullen.  

Voor kinderen van Jehova getuigen moeten er bloemen worden geregeld. Zij mogen 

vanwege hun geloof geen kerststukjes maken. Els vraagt of er mos aangeschaft kan worden 

voor opvulling. Als hulpouder is ook Fabienne en Rebecca aanwezig. 

 

 

Kerstdiner 

Donderdag 17 december van 17.00 uur tot 19.00 uur is het kerstdiner. Er moeten placemats 

en limonade worden aangeschaft. Als idee voor de ouders, buiten een kraam met warme 

chocolade melk, eventueel Gluhwijn (indien dit mag ivm regels), en iets lekkers. 

Het is nog niet duidelijk hoe de avond eruit gaat zien. 

 

Kerstversiering 

Er zijn nagenoeg geen kerstversieringen.  

Actie: Budget kerstversiering aanvragen bij Carlos voor 3 gebouwen.  
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De volgende activiteiten zijn wel de datums van bekend, maar zullen nog verder besproken 

worden: 

 

Pasen: 31 maart of 1 april. Patricia zit voor deze activiteit in de commissie. Hiervoor moeten 

alleen de cadeautjes en eitjes worden gekocht. 

 

Sportdag: woensdag 19 mei, reservedatum woensdag 26 mei. Patrick zit in deze commissie. 

 

A4D: Maandag 31 mei t/m vrijdag 4 juni. Patrick zit in deze commissie.  

 

Rondvraag 

Zoraina vraagt waarom de OR betaald voor de lunch en de bedankjes na het sinterklaasfeest. 

Besproken wordt of deze kosten gedeeld kunnen worden met school. 

Actie: overleg Carlos en Yvonne de H. om de kosten te delen.  

 

Patricia sluit om 21.30 uur de vergadering. 


