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OR-vergadering 11 januari 2022 

OR -vergadering dinsdag 11 januari 2022 “De Eglantier” 
 

Aanwezig: Patricia, Danielle, Zoraina, Patrick, Yvonne K. (namens leerkrachten) 

Afwezig: Carlos 

 

Welkom 

Patricia opent om 19.45 uur de vergadering en heet iedereen welkom.  Vanwege de 

coronamaatregelen, zal de vergadering online plaatsvinden.  

 

Punt 1 

Schoolfotograaf 

Redelijk gelopen dit jaar. Fotograaf op de RH heeft het schema omgegooid. Op het IB gebouw, 

hebben de fotograven vlgs. schema gewerkt.  Een aantal kinderen zijn niet op de foto geweest 

(6 stuks), vanwege ziekte. Voor dit aantal komt de fotograaf niet terug.  

 

Misschien handig om bij de volgende schoolfotograaf, na te vragen welke er komt, vanwege het 

opstellen van het rooster.  

 

De datum voor het nieuwe schooljaar staat wel vast, dit geeft Patricia nog door. 

 

Punt 2 

Sint 

Zoraina: Voorbereidingen waren veel werk in haar eentje. Heeft een nieuw pak gekocht voor de Sint.  

Van school € 450 budget van school gekregen. Heeft € 550 uitgegeven. Sint heeft maar 2 a 3 mensen 

thuis een bezoek gebracht. Dit in het kader van geld ophalen/sponsoring. Sint is niet mee geweest, 

vanwege de coronamaatregelen. Vond het risico te groot. Zoraina moet even bij Yvonne de H. 

navragen wat zij daadwerkelijk heeft opgehaald. Zoraina moet nog met Carlos het budget opnemen. 

Kan zijn dat de uitgave van het pak binnen het budget van de OR valt. Tevens een nieuw pieten pak 

gekocht. Was vrij groot. Mouwen waren te lang. Yvonne K: Misschien kan de lengte van de mouwen 

worden ingekort. Pak was erg mooi. Commentaar van Els en Sandra: Cadeautjes voor jongens. Voor 

deze groep is het erg moeilijk om cadeautjes te vinden. Per kind is er ongeveer € 5,00 te besteden. 

 

Zoraina is niet bij de viering zelf geweest. Van horen zeggen, is de viering goed verlopen. Ondanks de 

beperkingen, was het erg leuk en gezellig. Heeft vooral buiten plaats gevonden. Zowel op het RH en 

het IB. Door het goede weer, kon toch het podium met muziek installatie naar buiten.  

Yvonne K vindt het werk voor Zoraina alleen te veel. Volgend schooljaar is het beter om hulpouders 

in te schakelen. Ook dan is het afhankelijk van eventuele maatregelen.  

 

Punt 3 

OR werk groep  

Behandeld bij punt 2 en punt 4. 

 

 

 

 

Punt 4 



 

2 
OR-vergadering 11 januari 2022 

Kerst 

Waren problemen met de kerststukjes. Prikkertjes haalde Patricia altijd bij de Action. Was niet meer 

aanwezig. Het is bij 6 winkels gelukt. Op het IB heeft Patricia een kast met spullen voor de 

kerststukjes. Deze kast was helemaal leeg. Niemand weet waar het is gebleven. Patricia heeft 400 

nieuwe bakjes moeten bestellen en nieuwe kaarsen. Alles was op het podium door elkaar gegooid. 

Patricia moest op het laatste moment nog van alles regelen bij de bloemist.  

Er komt een stukje in de nieuwsbrief dat alle bakjes terug moeten komen naar school. Patricia stuurt 

een mail naar de leerkrachten waar zij het moeten inleveren.  

 

Leerkrachten waren blij dat alles voor de stukjes was uitgezocht, en netjes verdeeld was in zakjes per 

klas. Patricia is er door de maatregelen dit jaar niet bij geweest bij het maken van de kerststukjes. Dit 

werd door de leerkrachten zelf ingepland. Enkele hebben geklaagd dat op vrijdag het groen niet vers 

meer was. Dat was te verwachten, aangezien op maandagochtend het groen is gebracht, en een 

aantal klassen zelf pas op vrijdag de stukjes gingen maken. Evelien heeft dit op school verder 

afgehandeld.  

 

Kerstontbijt was last minute. Patricia was hier gefrustreerd over. Had een mail ontvangen, nadat de 

ouders al waren bericht, van Yvonne de H. 1,5 dag van te voren, werd er pas aan Patricia gevraagd of 

zij iets kon regelen voor het ontbijt. Ze heeft nog net de mini-krentenbollen en mandarijnen bij AH 

kunnen bestellen. Uiteindelijk heeft zij het toch voor elkaar gekregen om voor alle klassen ontbijt te 

regelen. Yvonne K heeft in alle klassen placemats verdeeld. Alle spullen zijn in de keuken gezet, zoals 

drinken. Leerkrachten moesten dit zelf pakken voor in de klas.  

 

Yvonne K heeft opgeschreven dat de communicatie vanuit school beter moet gaan naar de OR.  

Patricia heeft nog overleg met de leerkrachten gehad. Zij heeft aangegeven bij Yvonne de H. om een 

appie te sturen of zij nog iets kan regelen voor het ontbijt. Nu kwam de mail veel te laat.  

 

Mocht het volgend schooljaar toch weer op het laatste moment een ontbijt zijn, dan kunnen we 

misschien iets anders verzinnen. 

 

Punt 5 

Communicatie 

Wederom blijkt uit deze vergadering, dat de communicatie tussen school en de OR nog steeds niet 

naar behoren verloopt. Dit blijft een terugkomend aandachtspunt.  

 

Punt 6 

Voorleesontbijt 

We hebben plan A en plan B. Afhankelijk of er versoepelingen komen vrijdag 14 januari.  

 

Plan A: Over 2 weken b.v. ouders die bedrijfskleding hebben, uitnodigen om voor te lezen en iets te 

vertellen over hun beroep. 

 

Plan B: Voorleesmoment. Iets kopen van letterkoekjes. Tijdens het eten, leest de leerkracht voor. 

Leerkrachten hebben filmpje opgenomen met masker. Tijdens het voorlezen wordt dit filmpje 

afgespeeld. School vraagt of de OR een bijdrage wil leveren aan letterkoekjes.  
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Bij Wibra en Candyshop zijn deze koekjes te koop. Budget voor voorleesontbijt is € 250. Dit is ook 

voor het engelse voorleesontbijt. Yvonne K. vraagt na of er iets aan het engelse voorleesontbijt 

wordt gedaan. Patricia neemt contact op met Evelien over de koekjes. 

 

Punt 7 

Pasen 

2 Jaar geleden zouden we een soort lente paasactiviteit hebben in het engels. Marly had een engels 

toneelgezelschap geregeld. Is al betaald. Die zouden een toneelstuk doen. Daar omheen een lente/ 

paas feest. Ze gaan dit jaar kijken of het alsnog kan. Bij geen maatregelen: Ze kunnen komen in de 

paasperiode. Het kan zijn dat het toch niet door gaat door corona of dat zij niet kunnen, dan gaan ze 

iets kleins organiseren op het plein. Zodra er meer duidelijkheid is, gaan zij verder met 

voorbereidingen. Wordt nog op terug gekomen.  

 

Punt 8 

Sportdag 

Er vanuit gaan dat het doorgaat: Bij lidl navragen of zij groente/fruit kunnen sponsoren. Mocht het 

niet doorgaan, kan het afgezegd worden. Patrick heeft het al eens nagevraagd, lidl. Is daar moeilijk 

in. Kan het ook bij AH proberen. Aantal kinderen, datum van de sportdag mailen. Handig om het via  

Danny Beeldhuis, Ilja Bordeaux te regelen. Die hebben een groot hart voor de Eglantier.  

 

Patrick haalde voorheen spullen bij de lidl. Wat overbleef, ging terug. Bananen, komkommers, 

drinken, ijsje.  

 

Punt 8a 

A4D 

Patricia vraagt aan Patrick of hij al iets heeft gehoord over de A4D. Heeft mail gestuurd naar 

Alexandra de Vries. Krijg geen koppeling terug. Danielle gaat proberen contact te leggen met 

Alexandra. 

 

Punt 10 

Informatie naar ouders over besteding van de vrijwillige bijdrage 

Yvonne de H: 

Vanuit de ouderbijdrage: 

€ 9,00 IPC geld. 

€ 10 TPO geld. 

Vraag van Yvonne de H: 

Kan de OR een kleine opsomming/uitleg geven naar de ouders, waar de ouderbijdrage naartoe gaat. 

Stukje schrijven met jaarverslag voor in de nieuwsbrief.  

Carlos zou dit al doen voor in de nieuwsbrief van 19 november. Werd niet gehaald. Voor in de 

nieuwsbrief van december is dit ook niet gebeurd. Patricia legt het wederom neer bij Carlos om deze 

taak op zich te nemen.  

 

 

 

 

Patrick geeft aan dat er ook al een kleine samenvatting in de formulieren voor de ouderbijdrage 

staat.  
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Yvonne K. geeft aan, om toch een kort stukje in de nieuwsbrief te zetten.  

 

Yvonne de H vroeg of er nog een bijdrage wordt gedaan aan school voor de verlichting. Carlos heeft  

€ 450 extra overgemaakt.  

 

Punt 11 

Incasso’s 

Carlos heeft zich vanwege griep afgemeld voor deze vergadering.  

Map met alle formulieren, was een rommeltje. Klassen niet compleet, formulieren achter het 

verkeerde tabblad. Formulieren net compleet. 

 

Carlos kan pas een incassobatch gaan maken, als alle formulieren zijn gecontroleerd en in een excel 

overzicht zijn gezet. 

Dit is een aandachtspunt voor school. Om deze map completer in te leveren.  

Hoe het met het incasseren gaat, wordt nog op terug gekomen. 

 

Punt 12 

2 nieuwe aanmeldingen voor de OR 

Patricia heeft 2 nieuwe aanmeldingen ontvangen. Voor de feestdagen was er al 1 aanmelding 

geweest. Aangezien er een oneven aantal moet zijn om te stemmen. Dat ging toen niet. 

Inmiddels heeft nog iemand zich gemeld. Mandy Schenkeveld en Serap. Zij hebben al ervaring met 

OR werk.  

 

De bedoeling van 2 nieuwe leden is, om de taken meer te verdelen. Ook voor extra hulp bij de 

activiteiten. Zo worden de werkzaamheden verlicht voor de reeds aanwezige OR leden.  

 

Zodra de maatregelen zijn ingetrokken, en corona onder controle is, gaan we alsnog een mail naar 

ouders sturen of zij interesse hebben om bij activiteiten te helpen. Patricia en Danielle hebben al 

eerder een brief gemaakt. Die ligt klaar om te versturen via Schoudercom.  

 

De 2 aanmeldingen voor de OR, worden voor de volgende vergadering uitgenodigd. Patricia gaat ze 

een mail sturen.  

 

Zoraina vraagt aan Danielle om het stukje te maken over de bezigheden van de OR voor in de 

nieuwsbrief. Zij gaat iets in elkaar zetten, laat het lezen, en stuurt het naar Sandra.  

 

Patricia sluit om 20.55 uur de vergadering.  


