OR-vegadering dinsdag 6 oktober 2020
Aanwezig: Zoraina , Carlos , Patricia , Patrick , namens de leerkrachten Yvonne k.
Afwezig : Daniëlle
Start : 20.10
Einde : 21.05

Opening
Patricia opent om 20.10 uur de vergadering en heet iedereen welkom.
Vanwege de corona-regels, vindt de vergadering via google meet plaats.

Schoolfotograaf
I.v.m. het niet na kunnen leven van de corona-regels, zal er dit jaar geen broertjes & zusjes foto’s
worden gemaakt, van kinderen die niet op De Eglantier zitten.

Actiepunt:


Brief aanpassen voor de ouders

Dit heeft Danielle inmiddels gedaan, doorgemaild naar Patricia.

De achtergrond mogen we veranderen met toestemming van Yvonne H.
Dit was ook tevens het advies van de fotograaf omdat we laat in het jaar zijn.

Actiepunt:


Roosters maken voor Portret, groeps, broertjes & zusjes foto’s, voor zowel de basisschool,
KDV als de PSZ.

Miranda & Danielle zijn hier op dit moment mee bezig.

Sinterklaas :
Van vorig jaar zijn er ongeveer 50 cadeautjes over.
80% van de cadeautjes zijn al ingekocht voor dit jaar.
We hebben dit jaar 4 kleuterklassen en 3 onderbouw klassen
A , B , C, D , 3 ,3/4 ,4
Met gemiddeld 30 kinderen per klas.

Vanwege de corona-regels is er gevraagd of het mogelijk is, pakjes dringen uit te delen i.p.v. bekers
limonade.

Actiepunt:


Pakjes drinken kopen voor zowel RH-gebouw, als IB-gebouw.

Inmiddels hebben Zoraina en Patricia de pakjes gekocht.

Er word een cadeau bon gekocht voor sinterklaas, zwarte pieten en Peter de Kat voor het maken van
de sinterklaas filmpjes.
De richtlijn van het jeugdjournaal zijn nog niet bekend.
Als alternatief, willen ze voor elke klas een filmpje maken, waarin Sinterklaas ze toespreekt (via een
ren filmpje. Dit als back-up, mocht Sinterklaas niet langskomen op school.
Ook zal er dit jaar, vanwege de corona-regels, geen lunch worden aangeboden aan de Sint.
Voordat dit bekend werd, is er als voorstel vanuit de OR gegeven om de kosten van de Lunch te delen
tussen School en OR, aangezien het grote deel van de aanwezigen leerkrachten betreft.

Actiepunt:
Zoraina: Pakken controleren. Zij maakt hiervoor een afspraak met Yvonne de H.

Hesjes
Op het IB-gebouw zijn 99 hesjes aanwezig.
Op het RH-gebouw zijn 100 nieuwe hesjes (V-hals overgooier) aanwezig. Deze vallen vaak af bij de
kinderen, of zijn te klein
Er zijn 50 witte sport polo’s, 4 blauwe t-shirts , 55 blauwe voetbal broekjes en 27 paar blauwe
voetbalsokken aanwezig. Doordat deze al jaren worden gebruikt, kloppen de maten niet meer met
wat er op het label staat.

Actiepunt:
Met goedkeuring van Carlos, mogen we kijken wat nieuwe setjes kosten. Kosten hiervan doorgeven
aan Carlos, overleggen of dit mogelijk is.

Begroting
Begrotingsoverzicht is ongewijzigd gebleven a.d.v. het overzicht dat in juni al is opgemaakt door
Carlos.
Carlos is met Yvonne H in gesprek om alles rond te krijgen over ipc uitjes enz.
Eindverslag is nog niet rond. Wordt z.s.m. afgerond met Yvonne de H.
Activiteiten die niet door zijn gegaan is het geld blijven staan.

Rondvraag
Zoraina :
Is het nog gelukt met de papieren van de KvK?
Ja papieren zijn getekend en op de bus gedaan, online werkte de aanpassing niet. We wachten op
bericht van verandering.
Inmiddels is de aanpassing verwerkt in het systeem van de KVK.

De rapport mapjes zijn van papier, is het mogelijk deze te plastificeren?
Omdat de papieren mapjes weer moeten worden ingeleverd op school in het nieuwe school jaar,
deze worden dan weer gebruikt.

Dit is niet aan de or maar aan school, enige wat wij kunnen doen is dit doorgeven aan Yvonne H.

Patricia sluit om 21.05 uur de vergadering, en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

