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OR-vergadering 10 mei 2022 

OR -vergadering dinsdag 10 mei 2022 “De Eglantier” 
 

Aanwezig: Patricia, Danielle, Mandy, Patrick, Carlos, Zoraina, Evelien (namens leerkrachten) 

 

 

Welkom 

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

 

Punt 1 

Sportdag 

Woensdag 18 mei is de sportdag.  

Patrick: Krijgt deze week goedkeuring van de lidl i.v.m. levering bestelling.  

Patricia kreeg de vraag van Gijs of het een optie is om per groepje een tasje te maken.  

Er zijn 39 groepjes. Tasjes maken per groepje is geen optie ivm limonade. Werkgroep krijgt het fruit 

geleverd om dit vooraf te snijden. Patrick gaat Gijs appen.  

 

Punt 2 

A4D 

Gaat niet door ivm te weinig vrijwilligers. Er wordt gestemd om het budget van € 200 te gebruiken 

voor het eindthema “vakantie”. Voor alle kinderen wordt er een opblaasspeeltje gekocht. Totaal 

budget hiervoor is dan € 450. Mandy gaat bij de winkeliersvereniging na of zj iets kan regelen. Zij 

geeft het door aan Mandy. 

 

Punt 3 

Werkgroepen 

Voor iedere activiteit heeft school werkgroepen opgericht. Dit rouleert. Patricia wil graag aan het 

begin van het nieuwe schooljaar een overzicht van deze werkgroepen, wie het aanspreekpunt is.  

Bij iedere activiteit moet er eigenlijk een app groep worden aangemaakt. School moet een lijst vanuit 

de OR hebben, wie er namens de OR een activiteit regelt.  

  

 

Punt 4 

Jubileum 

Carlos wil graag weten wanneer Yvonne de H. geld vanuit de OR wil hebben.  

Maandag 13 juni is de opening van de feestweek (€5.500). Woensdag 15 juni is er een reunie voor 

oud-leerlingen/ouders van 19.00 uur tot 21.00 uur. Door de week heen geeft Gijs speciale gymlessen. 

Vrijdag 17 juni is er een dag project van Werelddans. ’s Ochtends krijgen de kinderen workshops. 

Elke groep een ander land. ’s Middags is daar een voorstelling van. Bij Full-Speed, buiten. Bij DVV is er 

een grote sporthal. Evelien geeft het door aan Yvonne de H. Evelien: Wat wil de OR schenken. 

Volgende week bespreekt Patricia en Carlos dit met Yvonne de H.  

 

Punt 5 

Afscheidscadeau groep 8 

Ook dit jaar krijgen ze een jaarboek. Evelien gaat hier nog over in gesprek met Ard.  
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Punt 6 

IJsjes einde schooljaar 

Dinsdag 5 juli zou de ijscowagen komen. Deze kan helaas niet. Op maandag kan het niet. Patricia gaat 

vragen of het donderdag 7 juli kan.  

 

 

 

Punt 7 

Planning/Begroting volgend jaar 

Yvonne de Haan: Carlos graag 21 juni de begroting aan de MR presenteren. Volgende week heeft hij 

een afspraak samen met Patricia met Yvonne, om hierover te praten.  

 

Extra punten vanuit school: 

Evelien namens school: 

Save the date: woensdag 29 juni wordt de OR uitgenodigd voor een “etentje/BBQ” 

 

Vraag namens Yvonne de H.: Doordat er 2 jaar geen IPC-uitjes zijn geweest door Corona, is er een 

mogelijkheid om volgend jaar bussen te huren voor uitjes  Dit is voor groep 3, 3 / 4, 4, 7, 7 / 8 en 8. 

Dit zou om een totaal bedrag van ongeveer € 3.000. Er is geen extra budget om voor alle mile-posts 

een budget beschikbaar te stellen. De bussen voor de aangegeven groepen volgend jaar is niet 

mogelijk, vanwege verschillende mile-posts.  

 

Carlos: Vandaag de laatste incasso ronde. Er is nog IPC geld over van de corona-jaren. Nu nadenken 

wat we willen gebruiken van het overschot. Graag planning van de OR qua budget voor de komende 

5 jaar.   

 

Rondvraag 

Mandy: Komt er nog een evaluatie van de afgelopen activiteiten? 

Patricia: Normaal gesproken wel. Wilde dit eigenlijk bij de volgende vergadering als agendapunt 

zetten. Patricia wil dat er sneller gecommuniceerd wordt vanuit school wat de wensen zijn met een 

activiteit.  

 

Mandy komt met het idee om een drive omgeving te maken waarin de OR toegang heeft en Yvonne 

de H. Zo kan er altijd bekeken worden wat er voor budget is voor een activiteit. 

 

Evelien vraagt of de notulen voortaan via de mail gestuurd kunnen worden ipv de app.  

 

Evelien vraagt aan Mandy of zij de moeder nog had benaderd die interesse had om deel te nemen in 

de OR. Zij heeft nog niemand aangesproken.  

 

Patricia gaat aan Yvonne de H. vragen of zij een Poll via Schoudercom. mag aanmaken om 

hulpouders te werven.  

 

Bij de laatste vergadering, 21juni, worden de activiteiten voor het komend schooljaar verdeeld en 

besproken. 

 

Patricia sluit om 21.30 uur de vergadering en wenst iedereen een fijne avond.   
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