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OR-vergadering 6 september 2022 

OR -vergadering dinsdag 6 september 2022 “De Eglantier” 
 

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

Afwezig: Carlos 

 

Welkom 

Patricia opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen welkom.    

 

Punt 1 

Jaarverslag naar de ouders 

Wat korte punten naar de ouders toe/verhaal waar de ouderbijdrage aan besteed wordt. 

Zo krijgen de ouders meer inzicht in wat er met hun geld wordt gedaan. Mandy neemt deze taak op 

zich. Dit stukje is voor in de nieuwsbrief. 

 

Punt 2 

Plannen misschien naar de ouders 

In het stukje aangegeven bij punt 1, de plannen meenemen wat er komend schooljaar op de planning 

staat. 

 

 

Punt 3 

Stand van zaken m.b.t. het inleveren van de brieven vrijwillige bijdrage  

Grootste gedeelte is binnen. Patricia heeft terug gekoppeld naar Yvonne de Haan van welke kinderen 

zij de brieven mist. In totaal zijn het 42 formulieren die ontbreken. Zij gaat er verder mee aan de slag. 

 

Punt 4 

Wie schrijft er een stukje in de nieuwsbrief dat er geincasseerd gaat worden? 

Dit punt is behandeld bij punt 1. Zal ook in het stukje worden meegenomen. 

 

Punt 5 

Sint 

Zoraina is dit jaar alleen nog hulpmoeder. Dit is bekend bij het sint comite. Is er iets dringends, dan 

kunnen zij contact opnemen met Patricia. 

 

Patricia heeft toestemming van Yvonne de H. gekregen om een mail via Schoudercom naar de ouders 

te sturen om hulpouders te werven. Dit in de vorm van een Poll. Sandra heeft uitgelegd hoe zij dit 

moet doen. Cadeaus zijn al nagekeken door Zoraina en Patricia. Ze zijn al begonnen met de zoektocht 

naar cadeautjes. Het budget voor dit jaar is nog niet bekend. We houden voor nu een bedrag aan van 

€ 5 per kind. Mandy neemt de pruik en baard mee om deze bij te werken. Er moeten wel 3 pieten 

pakken worden bijgekocht. In de maat voor tieners. Er wordt aan de moeder van Amelie gevraagd 

door Mandy of zij een heel pak wil maken c.q. 2 pakken innemen. Sinterklaas comite moet nog bij 

elkaar komen voor de eerste vergadering.  

 

 

 

 

Punt 6 

Kerst 
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Dit jaar hebben we kerstdiner op donderdag 22 december. De kinderen nemen allemaal iets lekkers 

mee. OR zorgt voor het drinken.  

Ook worden er dit jaar kerststukjes gemaakt. 

De planning moet verder nog gemaakt worden. Op dit punt wordt t.z.t. nog terug gekomen.  

 

Punt 7 

Duinwandeling 

Patrick heeft naar de activiteit gekeken i.p.v. de A4D. Dit is op een zaterdag en zondag 1 en 2 oktober 

in Den Haag. Er is geen belangstelling vanuit de OR om deze aktiviteit op zich te nemen.  

 

Punt 8 

Begroting en sluiting van het boekjaar/schooljaar (financieel) 

Wachten in op Carlos. Die heeft nog niks teruggekoppeld. Zodra dit klaar is, komen Yvonne de Haan, 

Patricia en Carlos bij elkaar om dit af te ronden. 

 

Punt 9 

Schoolfotograaf 

Vrijdag 4 november komt de schoolfotograaf.  

Belangrijk is dat er op die dag geen toetsen zijn. Dit i.v.m. de strakke planning. Het struikelblok ligt 

vooral bij het KDV en peuterspeelzaal. Dit moet beter gecommuniceerd worden. Planning voor deze 

dag wordt gemaakt door Patricia en Danielle. Yvonne K. koppelt terug naar Yvonne de H. dat 

leerkrachten geen toetsen mogen plannen. Patricia, Danielle en Mandy zullen deze activiteit 

begeleiden. 

 

Punt 10 

Cadeau OR aan school jubileum 

Er loopt nog een discussie voor dit cadeau. Er zou vanuit de OR voor elke klas een kliko met 

speelgoed worden gekocht. Er zijn ook deelklassen. Deze kliko’s kosten € 400 per stuk. Voor een 

combiklas kunnen geen 2 kliko’s worden gekocht. Zolang er geen duidelijkheid is, worden deze niet 

gekocht. Voorstel Yvonne de Haan: bijdrage om een nieuwe boomhut te plaatsen (IB-gebouw). Wat 

dan te kopen voor het kleutergebouw. Desnoods voor de kleuters de kliko’s kopen. Patricia neemt dit 

op met Yvonne de Haan. Budget hiervoor is € 5.000. 

 

Punt 11 

Communicatie 

De communicatie verloopt nog steeds niet goed tussen OR en school. Actiegroep bij activiteiten 

worden ingedeeld vanuit school. OR-leden zouden aan deze actiegroep worden toegevoegd. Dit 

gebeurd nog steeds niet. Yvonne K. neemt dit op met Yvonne de Haan. Zij zal zorgen voor een lijst 

vanuit school. Voor iedere activiteit moet een app-groep aangemaakt worden. 

 

Punt 12 

Aanwezigheid school/juf bij vergaderingen 

Belangrijk dat bij iedere OR vergadering een leerkracht aanwezig is. Dit zal of Evelien of Yvonne K zijn.  

 

 

Punt 13 

Actiegroep bij activiteiten 

Dit is behandeld bij punt 11. 
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Rondvraag 

Zoraina vraagt of iedereen wil kijken naar leuke jongens cadeautjes. 

 

Patricia sluit om 21.15 uur de vergadering.  


