OR -vergadering donderdag 1 juli 2021 “De Eglantier”
Aanwezig:

Patricia, Patrick, Danielle, Zoraina, Carlos

Afwezig:

Yvonne K. namens leerkrachten

Welkom
Patricia opent om 19.45 uur de vergadering en heet iedereen welkom.

Punt 1
Begrotingen doornemen
Voor het sinterklaasfeest moeten er 4 (maat S-M) nieuwe Pieten pakken komen. Voor de Sint moet
er een nieuwe mijter, pruik en baard komen. Hiervoor wordt € 500 extra gereserveerd.
Voor de kerst moet er nieuwe verlichting worden aangeschaft. Carlos past het budget aan
met + € 450.
Omdat er ook dit schooljaar een aantal activiteiten niet door konden gaan, is er nog voldoende
budget om te besteden. Idee Carlos: buiten speelgoed voor beide gebouwen. Dit als extra cadeau
voor het jubileum. Hier wordt over nagedacht en een agendapunt voor gemaakt voor de eerste
vergadering op 31 augustus.
Punt 2

Internationale feestdag
Yvonne de Haan heeft gevraagd om hier budget voor vrij te maken. Er wordt € 150 vrij
gemaakt.
Punt 3
Activiteit plannen om geld te verdienen voor de werkweek
Denken aan: Sponsorloop, Fancy Fair/rommelmarkt.
De werkweek kost € 120 per kind dat de ouders zelf moeten betalen.
Yvonne de Haan geeft aan dat de totale kosten voor de werkweek € 150 per kind bedraagt. In
augustus wordt hier verder over overlegd.
Vanuit school wordt gevraagd om mee te betalen aan een film.
De OR vraagt zich af waarom, aangezien het schoolgeld 2 jaar geleden al is verhoogd. Er is
onduidelijkheid wat nu precies de reden was van deze verhoging. Volgens meester Jurgen is dit
destijds ook verhoogd voor de USB-stick van de musical.
Patricia vraagt na bij juf Paula waarom de verhoging van € 46 naar € 56 is geweest.
Voor de OR een besluit neemt over het meebetalen van deze film, moet er eerst duidelijk worden
wat de kosten zijn voor het maken van de video.
Carlos: Als penningmeester zeg ik nee, als de kosten € 10 per kind is (x 382). Dit zou elk jaar een
terugkomende kostenpost zijn.
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Punt 4
Voorbereiding van Sint te doen ivm sponsoring ; nieuwe Pieten pakken
De aanschaf van nieuwe pakken, is behandeld bij punt 1.
De sponsoring voor de Sint moet nu al worden aangevraagd bij AH:mt.1147@ah.nl (rede,
hoeveelheid).
Er moet overleg komen tussen school en de OR, waarom de OR de kosten moet dragen voor de
lunch. Buiten de Sint en zijn pieten om, wordt er door de leerkrachten gebruik gemaakt van deze
lunch.
Punt 5
Wanneer is de schoolfotograaf.
Op 5 november zal de schoolfotograaf langskomen. Er moet nog terug gekoppeld worden, welke
achtergrond er gebruikt moet worden.
Punt 6
55-jarig bestaan van de school
Yvonne de Haan dat zij graag weer een jubileumboek wil voor alle kinderen. Wat verder de planning
is, horen wij in september.
Punt 7
IJscowagen laatste schoolweek
Op dinsdag 13 juli komt de ijscowagen op beide gebouwen. Groep 8 is dan niet meer aanwezig.
Yvonne de H geeft aan, dat groep 8 op donderdag 8 juli een ijsje krijgen.
Punt 8
Afsluiting IPC thema ‘Olympische Spelen’
Donderdag 8 juli is de afsluiting van het IPC thema. Aangezien de sportdag niet is doorgegaan, is hier
een budget voor van € 430. Vanuit school was gevraagd of de OR, als presentje, een appel of banaan
wilde uitdelen. De OR was het niet eens om alleen een stukje fruit te geven. Zij wilden ook voor de
kinderen een blijvende herinnering. Het idee kwam om voor alle kinderen een bidon te kopen. Op de
bidon het logo van school. De kosten hiervan moeten opgezocht worden.
Update na de vergadering: Bidons zijn besteld (400 stuks). Helaas was er niet voldoende tijd om deze
ook nog te laten bedrukken. Patricia heeft in overleg met Danielle besloten om een kaartje eraan te
hangen. Dit was wederom een last-minute actie. Vrijdag 2 juli is dit besloten, kaartjes ontworpen,
uitgeprint en geknipt. De bidons zijn besteld, en zijn dinsdag 6 juli geleverd. In de avond hebben
Patricia en Danielle alle bidons voorzien van een kaartje. Patricia heeft dit donderdag 8 juli, samen
met het fruit op school verdeeld onder de klassen. Wat blijkt, ook nu is de communicatie WEER niet
goed verlopen. Tijdens een vergadering van de leerkrachten, heeft Yvonne K. aangegeven dat de OR
dan wel een stukje fruit zou geven, hetgeen een aantal leerkrachten vreemd vond, en zij ook alleen
een stukje fruit niet leuk zouden vinden. Vanuit het team is er toen besloten om luxe waterflessen
met logo aan te schaffen voor de kinderen. De OR zou dan eventueel een bijdrage kunnen leveren.
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Conclusie: en de OR had gezorgd voor een leuk presentje, ook school had dit geregeld, zonder dit
door te geven aan de OR. Zonde van het geld, nu er dus zo’n 800 bidons zijn ingekocht. En wij als OR
niet op de hoogte waren hiervan. Dit heeft heel wat frustraties opgewekt bij zowel Patricia als
Danielle. Uiteindelijk zijn de luxe waterflessen van school uitgedeeld aan de kinderen, namens de OR.
De bidons, welke de OR had gekocht, zijn achtergehouden. Deze worden volgend jaar bij het
eindthema “Zomerfeest” uitgedeeld.
Kortom, ook nu blijkt weer dat de communicatie tussen school en de OR beter zal moeten verlopen.
Zoals het nu gaat, is het voor de OR een onwerkbare situatie.
Punt 9
25-jarig jubileum Yvonne de Haan
Het jubileum was zeer geslaagd. De OR heeft een bijdrage geleverd voor het cadeau.
Punt 10
Afscheid groep 8
Het jaarboek is gemaakt, besteld en betaald. De OR hoeft verder niks te regelen. Meester Ard regelt
de rest.
Patricia sluit om 21.30 uur de vergadering en wenst iedereen een fijne avond en een fijne vakantie
toe.
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