
Notulen OR 23 september 2020 

  

Aanwezig: Elisabeth, Fedor, Ton, Marije, Jasper en Marieke 
(notulen) 
  
Opening: 
Er zijn vorige keer geen notulen gemaakt. 
Roosmarijn zal vanwege haar nieuwe baan niet meer deel uit maken van de OR. Ton neemt 
het voorzitterschap ‘ad interim’ op zich. Jasper is nieuw lid (welkom!).  
→ Ton voegt Jasper toe aan het OR-emailadres. 
  
Financiën: 
Ondanks de coronasituatie blijft het budget blijft goeddeels hetzelfde; het is lastig 
vooruitplannen, maar veel gaat gelukkig ook wel door.  Eventueel budget dat overblijft zal 
doorgeschoven worden naar volgend jaar, eventueel als investering in een groter project. 
Het budget is tijdens de vergadering goedgekeurd. Een aantal punten: 

- De OB sportdag komt op het budget van dit schooljaar. 
- Ook het budget van de decemberfeesten blijft hetzelfde. 
- De OR is in principe akkoord om een structurele bijdrage voor mappen (dummies) voor BeVo 

te geven (al eerder besluit). 
- Het budget voor afscheid van groep 8 wordt structureel met 100 EUR verhoogd. 

→ Marije vraagt Liesbeth om een offerte. 
→ Marije stuurt Liesbeth een tekst om op te nemen in de brief voor de ouderbijdrage, om 
uit te leggen dat er ondanks corona van alles gebeurt in en om school. 
  
Decemberfeesten: 
Natascha wil dit weer organiseren. Het is dit jaar lastig organiseren en dus budgetteren 
omdat er niet van tevoren duidelijk is wat er wel en niet mag. Het is daarom handig als er 
iemand van de OR aanschuift bij de decembercommissie. Marije en Marieke bieden zich 
hiervoor aan. 
→ Marije neemt contact hierover op met Natascha. 
  
Werving nieuwe OR-leden: 
We willen de OR graag uitbreiden met nieuwe leden, liefst uit de OB en MB, ter verbreding 
en om continuïteit te garanderen. 
→ Elisabeth stuurt een mail naar de klassenouders, met uitnodiging om lid van de OR te 
worden. 
→ Marije biedt aan op creatieve wijze leden te gaan werven als er rond kerst zich nog geen 
nieuwe leden gemeld hebben. 
  
Schaaktoernooi: 
→ Ton vraagt na of er weer schaakles zal worden opgestart, ter voorbereiding op het 
schaaktoernooi. 
  
W.v.t.t.k.: 
 Volgende vergadering staat gepland op 4 november.  
→ Ton stuurt vergaderdata door aan Jasper. 
 


