OR -vergadering donderdag 2 september 2021 “De Eglantier”
Aanwezig:

Patricia, Danielle, Zoraina, Carlos, Yvonne K, Evelien (namens leerkrachten)

Afwezig:

Patrick

Welkom
Patricia opent om 19.45 uur de vergadering en heet iedereen welkom. Evelien is nieuw binnen het
OR team. Zij is leerkrachtondersteuner voor de groepen 1 t/m 8.

Punt 1
Leerkracht aanwezig bij een OR vergadering
Patricia geeft aan dat het prettig is, als er altijd iemand vanuit school aanwezig is bij een OR
vergadering. Vanaf dit schooljaar zullen Yvonne K. en Evelien elkaar afwisselen.
Punt 2

Overzicht docenten c.q. werkgroep/ipc (voor overleg)
De verdeling van welke docent in welke werkgroep/ipc groep zitten, staan in de
schoolkalender. Paula en Denise zijn ter aanvulling in een groep. Voor info kan er contact
worden opgenomen met Linda.
Punt 3
Snellere communicatie/overleg docenten
Er komt van te laat een reactie op een mail. Als oplossing geeft Yvonne K aan, dat wij desnoods naar
haar of naar Evelien een appje kunnen sturen. Zij gaan er dan mee aan de slag.
Punt 4
Speelmateriaal jubileum
Dit idee kwam van Carlos. Er is budget over vanwege het niet doorgaan van activiteiten in het
afgelopen schooljaar. Ook bestaat de school dit jaar 55 jaar. Evelien was al met Yvonne de H. in de
schuur geweest. Zij wilde al materialen gaan kopen om de lege manden te vullen.
Voor het jubileum heeft de OR een budget van € 5.000. Plus extra overgebleven budget door
geannuleerde activiteiten. We zijn het met elkaar eens, dat het speelmateriaal iets groots moet zijn.
Evelien komt met het idee dat je een kliko met speelmateriaal kan aanschaffen. Deze kliko is
gebaseerd op de leeftijdsgroep. We gaan nog verder bedenken/zoeken wat we nu willen.
Punt 5
Film/schoolgeld
Paula is aan het uitzoeken wat de rede van de schoolgeld verhoging is geweest. Zeker is dat er in de
verhoging al geld is opgenomen voor de film. Zodra zij hier uitsluitsel over heeft, koppelt zij dit terug
aan Patricia.
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Punt 6
Overleg school i.z. sint-lunch
In de vorige vergadering is er al overleg geweest, waarom de OR voor de kosten moet opdraaien voor
de lunch van de sint en zijn pieten en alle leerkrachten. Waarom deze kosten niet worden gedeeld.
Yvonne K. en Evelien geven aan, dat de verzorging van de lunch voor de leerkrachten een overbodige
luxe is. Voortaan zorgen zij voor hun eigen lunch.
Punt 7
Verdeling thema’s/feesten
Sint: Zoraina
Schoolfoto: Patricia, Danielle, Zoraina
Kerst: Patricia, Danielle
Kerststukjes: Patricia
Pasen: Patricia
Sportdag: Patrick
Avondvierdaagse: Patrick
Afscheid groep 8: Patricia
Ijsjes einde schooljaar: Patricia
Eind thema schooljaar: Moet nog besproken worden. Volgens Yvonne de H. zou dit thema “zomer”
zijn.
Sint
Het sinterklaasfeest is dit jaar op 3 december. Namens school zitten Sandra en Els in deze werkgroep.
Extra hulpouders mogen nog niet i.v.m. de coronaregels, mits deze voor 3 december zijn aangepast.
Yvonne K. gaat een appje sturen naar de leerkrachten, wie er, indien nodig, kan helpen bij het
sinterklaasfeest. Er moet nieuw versiermateriaal worden aangeschaft.
De sint is een kennis van Yvonne K. Hij had het idee dat hij graag geld wil verdienen voor een nieuw
kostuum. Ouders kunnen hem prive huren om langs te komen op sinterklaasavond. Dit geld wil hij
dan schenken aan school, om hier een nieuw sinterklaas kostuum van te kopen. Zijn plannen moeten
nog verder uitgewerkt worden. Ook moet dit idee nog met Yvonne de H. worden besproken.
Wel moeten er dit jaar nieuwe ‘kleine’pieten pakken, mijter en baard worden aangeschaft.
De sponsoraanvraag bij de AH is afgewezen. Er waren teveel aanmeldingen. De Lidl en Makro zijn nog
een optie.
Schoolfotograaf
De fotograaf komt op 5 november. Voor 1 oktober a.s. moet de achtergrond gekozen worden.
Patricia en Danielle zorgen dat de lijsten/roosters worden aangepast voor deze dag. Ook hier zullen
Yvonne K en Evelien overleggen, welke leerkracht er eventueel kan helpen.
Jubileum
Yvonne K. gaat met Yvonne de H. overleggen over de plannen/ideeen voor het 55-jarig jubileum Dit
wordt in de volgende vergadering verder besproken.
De besproken punten, stonden ook op de agenda vanuit school.
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Patricia sluit om 21.30 de vergadering, en wenst iedereen een fijne avond.
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