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OR -vergadering dinsdag 5 oktober 2021 “De Eglantier” 
 

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

 

Afwezig:  n.v.t. 

 

Welkom 

Patricia opent om 20.05 uur de vergadering en heet iedereen welkom.   

 

Punt 1 

Sinterklaas 

Zoraina heeft vandaag cadeautjes gekocht. Els en Sandra gaan na de herfstvakantie beginnen met de 

planning voor het Sinterklaasfeest. Kostuums moeten nog worden gecontroleerd. Baard/pruik en 

pieten pakken moeten nog worden aangeschaft. Zoraina gaat na wat dit kost. 

 

Update: 5 november hebben Zoraina en Danielle de kostuums en pruiken/baard gecontroleerd. De 

pruik en baard voor Sinterklaas hoeft niet nieuw aangeschaft te worden. Deze zijn nog in nette staat. 

Danielle neemt een Pietenpak mee naar huis om de rits van de broek te herstellen en de mouwen 

van de hes te repareren.   

 

Punt 2 

Kerst 

Patricia is op zoek naar verlichting. Patricia en Danielle hebben nog kerstspullen voor school. 

Elke klas krijgt 2 nieuwe lichtsnoeren.  Van Yvonne de H. kreeg zij de vraag of er ook 

verlichting aangeschaft kan worden voor de ramen, lerarenkamer en de aula en welke 

bijdrage de OR hieraan wil leveren.   

 

Wat betreft de extra aan te schaffen verlichting. Het is onduidelijk of en wat er nu extra is 

aangeschaft, en wat er is gebeurd met de hieraan verbonden kosten. Patricia zal hier vast en 

zeker duidelijkheid in kunnen geven.   

 

Punt 3 

Pakken Sint. 

Punt is reeds behandeld bij punt 1. 

 

Punt 4 

Sponsoring vanuit de Sint. 

Na de herfstvakantie wordt hier verder mee aan de slag gegaan.  

  

 

Punt 5  

Kerstdiner 
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Op school zullen de klassen dit jaar een kerstdiner hebben in de klas. De kinderen nemen 

zelf eten mee. Evelien vraagt na of dit voor de hele klas is, of ieder voor zich. Placemats zijn 

al aanwezig. Patricia vraagt na wat er verder ingekocht moet worden.  

 

Update: Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, is het ook dit jaar niet mogelijk om 

een kerstdiner te organiseren voor alle klassen. Net zoals vorig jaar, zullen de leerlingen een 

kerstontbijt krijgen, verzorgt door de OR. 

 

Punt 6 

Update IPC uitjes 

De keuze moet nog gemaakt worden, welk IPC-uitje er komt. De keuze/mogelijkheid hangt af van het 

thema.    

 

Punt 7 

Ouderbijdrage 

Evelien: De ouderbijdrage is 2 jaar geleden met € 10,00 verhoogd. Zij heeft een gesprek met Yvonne 

de H. gehad. Zij kan het zich niet herinneren of dit voor de usb-stick was. Annet gaat ook nakijken of 

er notulen zijn van deze verhoging.  

 

Volgend jaar stopt de pilot voor het 2-talig onderwijs. Dan krijgt de school hier geen subsidie meer 

voor. Er moet worden nagedacht om de ouderbijdrage te verhogen. Yvonne de H dacht aan € 60,00. 

Het IPC-budget is nu ongeveer 1/3 van de begroting.  

 

Kinderen die een nieuw formulier moesten invullen, hebben deze inmiddels ontvangen van Yvonne 

de H. We missen nog van 38 kinderen de gegevens. Storno’s en nieuwe formulieren, gaat Carlos 

volgende maand incasseren. 

 

Punt 8 

Begroting/Jaarrekening 

Carlos: De cijfers van schooljaar 2020/2021 zijn klaar. Deze worden doorgestuurd naar Yvonne de H 

en Patricia.  

 

Punt 9 

Verrassing 

Yvonne K is 40 jaar in dienst. Yvonne de H heeft gevraagd of de OR een bijdrage wil leveren aan het 

cadeau.  

Op 13 oktober zal dit gevierd worden. Zij wordt opgehaald door Yvonne de H. Op de Roland Holstlaan 

staat er een draai-orgel. Daarna zal zij naar het IB gebouw gaan. Alle klassen zingen een lied. Dit 

gebeurd op op de RH. Patricia vraagt na bij Els wat de bedoeling is met het cadeau. 

 

Tot slot  

Een moeder uit groep 7 heeft een mail gestuurd of zij mag helpen bij de schoolfotograaf. 

De OR geeft in principe aan dat er geen extra hulp nodig is. Na overleg na de OR vergadering, is deze 

moeder alsnog gevraagd om te helpen bij de inloop voor de fotografie van broertjes en zusjes, welke 

niet op school zitten. Ook zal zij in de ochtend helpen op het IB gebouw.  
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Een nieuwe ouder op school heeft Patricia aangesproken of zij in de OR mocht plaatsnemen. I.v.m. 

stemmen moet er een ongelijk aantal aan OR-leden zijn. Om dit mogelijk te maken, zullen er 2 

nieuwe OR-leden aangesteld moeten worden.  

 

Zij zal wel gevraagd worden om actief deel te nemen aan de begeleiding met feesten. Door de 

coronaregels is het nu niet mogelijk om een brief voor hulpouders te versturen. Dit zal zeker 

gebeuren, zodra de maatregelen dit weer toelaten.  

Ook zal er actief nagedacht moeten worden over het werven van nieuwe OR-leden. De dochter van 

Danielle zit nu in groep 6. Zodra zij van school gaat, zal Danielle de OR verlaten.  

 

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

 

 


