OR -vergadering dinsdag 21 juni 2022 “De Eglantier”
Aanwezig:
Afwezig:

Patricia, Danielle, Patrick, Carlos, Zoraina,
Mandy, Yvonne K.

Welkom
Patricia opent om 20.15 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

Punt 1
Sportdag
Patrick had sportdag als activiteit, Patricia werd constant gebeld door Gijs. Communicatie van de
werkgroep is slecht verlopen voor deze activiteit. Patrick werd nergens bij betrokken. App groep is te
laat aangemaakt. Vanaf de start van het schooljaar moet gelijk de werkgroep per activiteit duidelijk
worden. Er moet eerder gestart worden met de voorbereidingen. Er was nu geen duidelijkheid wie er
wat moest doen. Groente en fruit was te klein gesneden, waardoor er aan het eind heel veel over
was.
Punt 2
Bedankjes/Bidons kinderen
Alle kinderen hebben bij de afsluiting van de feestweek een bidon gekregen met drinken. Er werd
heel leuk gereageerd door de ouders dat de OR dat had geregeld. Iedereen was blij met zijn
cadeautje en ook nog het ijsje dat ze kregen. De feestweek is succesvol afgesloten.
Punt 3
OR Kast
Na afloop van een activiteit wordt alles neergezet wat over is. Daar was niemand van de OR van op
de hoogte. Patricia heeft de kast uitgezocht en opgeruimd. Voor een nieuwe activiteit eerst de kast
nakijken wat er nog staat.
Punt 4
Activiteiten verdelen.
Schoolfotograaf: 4 november 2022. Patricia, Rebecca (hulpouder), Danielle, Zoraina?
Sinterklaas: Zoraina? (indien Zoraina alleen nog als stille OR fungeert, moet er een plaatsvervanger
worden gezocht). 2 a 3 hulpouders vragen.
Aanschaf artikelen voor kerststukjes: Patricia + 1 hulpouder
Verdeling artikelen: Patricia + 1 hulpouder
Kerststukjes maken: Patricia + 1 hulpouder
Kerst: Patricia, Danielle (aanschaf, uitdelen, helpen op locatie)
Kerstversiering: Patricia + 1 hulpouder
Pasen: Mandy + 1 hulpouder
Sportdag: Patrick
A4D: Patrick + bij inschrijving hulpouders vragen voor 4 dagen om langs de route eten/drinken uit te
delen.
Afscheid groep 8: Annet + leerkracht groep 8 regelen het afscheidsboekje. Patricia stuurt de offerte
door naar Carlos ter goedkeuring. Na de bestelling, stuurt Patricia de factuur door naar Carlos om te
betalen.
Ijsjes einde schooljaar: Patricia
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Einde schooljaar: in overleg met Yvonne de H. Afhankelijk van het thema.
Punt 5
Vergaderingen nieuwe jaar
30 augustus
18 oktober
10 januari
21 februari
21 maart
9 mei
20 juni

Punt 6
BBQ
29 juni. Het wordt geen BBQ, maar indisch multi-cultureel eten. Leraren maken iets om te eten. Er is
door de OR gevraagd of wij een toetje voor 50 personen willen regelen. Er is onduidelijkheid of de OR
dit moet betalen of dat school dit betaald. Patricia gaat het navragen.
Punt 7
Feestweek
Namens school: iedereen bedankt voor de fantastische feestweek.
Punt 8
Cadeautje einde Schooljaar
Patricia heeft de vraag vanuit school gekregen of er een cadeautje voor alle kinderen, een ijslolli,
totaal € 70, kan worden aangeschaft. OR is het hier niet mee eens. Patricia koppelt dit terug.
Punt 9
Begroting nieuwe jaar
Er moet gekeken worden of we het redden met het budget per thema, aangezien alles duurder is
geworden. Indien er geen extra activiteit is, kan Carlos 10% extra per activiteit toekennen.
Carlos heeft bij de 1e vergadering in het nieuwe jaar het budget klaar.
Punt 10
Jaarverslag
Vraag namens school om een samenvatting te maken wat de OR het afgelopen schooljaar heeft
gedaan. Dit wordt in de nieuwsbrief geplaatst.
Punt 11
Nieuwsbrief
De vraag namens school of er een koppeling in moet komen voor het werven van nieuwe leden. Via
Schoudercom mag er wel een bericht uit voor hulpouders en nieuwe OR-leden. Patricia neemt dit op
met Sandra.
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Punt 12
Nieuwe mensen nodig or/oproep
Behandeld bij punt 11
Rondvraag
Patrick: De communicatie met school moet beter.
Patricia: Wil met de eerstvolgende vergadering weten vanuit school wie welke werkgroep heeft!!!!
Patricia sluit om 21.45 uur de vergadering en wenst iedereen een fijne avond.
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