OR -vergadering dinsdag 5 januari 2021 “De Eglantier”
Aanwezig:

Patricia, Patrick, Danielle, Zoraina, Carlos. Yvonne K namens de leerkrachten.

Afwezig:

n.v.t.

Punt 1
Welkom
Patricia opent om 19.30 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Vanwege de coronamaatregelen vindt ook deze vergadering online plaats.

Punt 2
(a)

Sinterklaas
De begroting voor Sinterklaas was € 1.300. Er is totaal uitgegeven € 1.347,20. Zoraina geeft aan dat
dit jaar alles goed was geregeld voor het Sinterklaasfeest. Els en de Sint hebben aangegeven dat de
mijter te groot is. Voor volgend jaar moeten er wel nieuwe Pieten pakken komen.
De leerkrachten hebben het Sinterklaasfeest geevalueerd. Veel complimenten voor de organisatie.
De cadeautjes vielen erg goed in de smaak. Klein aandachtspunt: Volgend jaar misschien meer
jongens cadeautjes.
Versiering school: Volgend jaar misschien minder zwarte Piet, maar meer versiering van deze tijd.
Ondanks alle beperkingen, hebben de kinderen genoten.
(b)

Kerst
Kerststukjes
Patricia: Het maken van de kerststukjes was goed geregeld. Nadeel: Op de dag zelf waren er 3 groen
bundels weg. Spullen lagen her en der verspreid. De bloemist had wel 1 groen bundel minder
geleverd, omdat dit duurder was geworden. De 3 bundels die zoek waren, heeft de bloemist nog na
geleverd. De communicatie met Yvonne de H. was slecht m.b.t. het afleveradres waar de spullen
geleverd moesten worden. Patricia had reserve van de oase. Zij had duidelijk aangegeven aan Naghi
hoeveel oase er in het water gelegd moest worden. Helaas heeft zij alle voorraad in het water gelegd,
waardoor er veel weggegooid moest worden.
Kerstontbijt
De begroting voor de kerst was € 300. Er is totaal uitgegeven € 450 (na overleg met Carlos).
Er is € 150 meer uitgegeven, omdat de kinderen eigenlijk een kerstdiner zouden hebben, waarbij
iedereen iets zou maken voor in de klas. Helaas mocht dit door alle maatregelen niet doorgaan. De
OR wilde de kinderen niet een kerstviering ontnemen, en heeft na overleg besloten een kerstontbijt
te regelen voor de school.
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Helaas gooide Corona roet in het eten, en moest de school al eerder sluiten. Nog voordat het
kerstontbijt had plaats gevonden. Patricia en Danielle hadden al volop de boodschappen gedaan en
moesten binnen 1 dagen overschakelen naar plan B. Op maandagavond 15 december jl. werd bekend
dat de school per woensdag 17 december moest sluiten i.v.m. een nieuwe lockdown. Op
maandagavond hebben Patricia, Danielle en een hulpouder alle ontbijtjes klaar gemaakt voor de
kinderen en leerkrachten. Deze werden op dinsdag per groep aangeboden. De kinderen hebben dit
ontbijt mee naar huis gekregen. Deze hebben zij op woensdagochtend tijdens een Google Meet
gezamenlijk met de klas en leerkracht opgegeten. Namens de leerkrachten de complimenten voor
deze aktie.
Op de RH 917 hebben de klassen zelf versierd. Op het IB heeft Cock grotendeels het gebouw
versierd.

Punt 3
Communicatie
De communicatie met school en de OR verloopt niet goed. Er moet 3-6 maanden van te voren
sponsoring bij supermarkten worden aangevraagd. Was dit al gebeurd in september, dan hadden de
kosten voor een kerstontbijt lager uitgevallen, dan nu het geval is geweest. Voor de komende
activiteiten, is dit de periode om sponsoring bij supermarkten aan te vragen.

Punt 4
Rondvraag
Patrick vraagt of de deelnemende leerkracht van de vergadering, tot het eind aanwezig kan zijn.
Yvonne K gaat dit doen.
Op 29 januari wordt het schoolgeld geincasseerd. Na vertraging zou dit eigenlijk begin van december
jl. gebeuren. Helaas waren de aangemaakte incasso batches te groot, waardoor deze door de bank
werden afgekeurd. Danielle heeft Carlos aangeboden volgend schooljaar te helpen met het
voorbereiden van de incasso’s. Carlos gaat hiermee akkoord.

Aktiepunten:
Yvonne vraagt om de foto naar haar door te appen van het klaarmaken van het kerstontbijt. Dit wil
zij graag in de nieuwsbrief plaatsen met een kort verslag.
Voor het nieuwe schooljaar moet er kerstboomverlichting worden aangeschaft.
Patricia sluit om 20.30 uur de vergadering en dankt iedereen voor zijn aanwezigheid.
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