OR -vergadering dinsdag 11 mei 2021 “De Eglantier”
Aanwezig:

Patricia, Patrick, Danielle, Zoraina,

Afwezig:

Carlos (zonder bericht), Yvonne K. namens leerkrachten

Welkom
Patricia opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Vanwege de coronamaatregelen vindt ook deze vergadering online plaats. Er worden nog 2 punten aan de vergadering
toegevoegd. Afscheid van groep 8 en de ijsjes aan het eind van het schooljaar.

Punt 1
Bedankje
Yvonne K vraagt namens de leerkrachten of wij een idee hebben voor een bedankje voor de
hulpouders. Patricia vraagt zich af waarom de OR hieraan mee moet betalen. Bij de vorige
vergadering is afgesproken, dat, indien er een eindfeest georganiseerd kan worden, dit ook als
bedankje dient voor alle hulpouders. Gaat het eindfeest dan niet door? Patricia koppelt dit terug
naar Yvonne K en vraagt om meer duidelijkheid. Er wordt geopperd door Danielle om, indien er geen
eindfeest is, geen bedankjes te kopen voor de hulpouders, maar om iets te doen voor de kinderen.
De OR is het hiermee eens.
Punt 2

Jaarafsluiting
Yvonne de Haan vraagt of de jaarafsluiting voor de zomervakantie kan plaatsvinden. Patricia
vraagt dit na bij Carlos
Punt 3
Begroting 2021-2022
Patricia wil graag dat de begroting voor het schooljaar 2021-2022 klaar is voor de laatste vergadering
op 22 juni a.s. . Zodra het nieuwe schooljaar gestart is, kunnen we direct met de budgetten aan de
slag voor de eerste inkopen van Sinterklaas. Voor dit feest moeten er ook nieuwe pieten pakken
aangeschaft worden. Patricia zal dit communiceren naar Carlos toe. In de eerste week van juni
krijgen de kinderen de machtigingsbrieven mee voor de ouderbijdrage en de TSO. Afgelopen
schooljaar ging het incasseren van de ouderbijdrage niet goed, waardoor het eerste deel te laat op
de rekening bijgeschreven kreeg. De 1e incassobatch moet begin oktober uitgevoerd worden. Er
wordt in 3 termijnen geincasseerd bij ouders die in termijnen willen betalen. Deze termijnen moeten
gelijk lopen met de kinderbijslag. Danielle heeft in een vorige vergadering aan Carlos aangegeven,
dat zij wel wil helpen met het in orde maken van alle incasso-opdrachten. Patricia koppelt dit terug
naar Carlos.
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Punt 4
Vergaderdata
Patricia stelt voor het nieuwe schooljaar de volgende vergaderdata voor:
Dinsdag 31-08
Dinsdag 05-10
Dinsdag 02-11
Dinsdag 11-01
Dinsdag 15-02
Dinsdag 22-03
Dinsdag 10-05
Dinsdag 21-06
De OR stemt hiermee in.
Punt 5
Vergaderdata in schoolkalender?
Patricia vraagt aan de OR of zij volgend schooljaar ook de vergaderdata weer in de schoolkalender
willen vermelden. De OR stemt hiermee in.
Punt 6
Afscheid van OR-leden?
De OR-leden geven aan dat zij ook volgend schooljaar actief zullen zijn als OR-lid. Patricia vraagt het
na bij Carlos wat zijn bedoeling is.
Punt 7
Sportdag
De verkapte sportdag ‘Sport for kids’ gaat door. Meester Gijs en meester Remco zijn hiermee bezig.
Patricia vraagt na of de OR iets te eten en drinken moeten organiseren.
Punt 8
Einde IPC thema ‘Olympische Spelen’
Maandag 17-05 start het nieuwe IPC thema ‘Olympische Spelen’. Yvonne K vraagt of de OR nog leuke
ideeen heeft voor het einde van dit thema.
Punt 9
25-jarig jubileum Yvonne de Haan
Er is nog niet bekend wat er voor dit jubileum wordt georganiseerd (qua cadeau). Zodra dit bekend
is, zal de OR een bijdrage geven.
Punt 10
Afscheid groep 8
Het afscheidscadeau voor de leerlingen van groep 8, regelt meester Ard. Patricia gaat contact
opnemen wat er wordt gedaan, en wat hiervan de kosten zijn.
Punt 11
IJscowagen
Op 13-07 komt de ijscowagen bij alle gebouwen.
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Punt 12
Rondvraag
Patrick vraagt waarom de A4d op de schoudercom-agenda staat, aangezien deze is afgelast door de
gemeente. Patricia vraagt dit na.

Patricia sluit om 20.50 uur de vergadering en wenst iedereen een fijne avond.
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