Notulen OR Pinksterbloem 13 januari 2021
Aanwezig: Fedor, Elisabeth, Marije, Ton, Jasper,
Liana, Marieke (notulen)
Notulen van 2 december zijn geaccepteerd.
→ Roosmarijn is pas sinds maandag bij KvK
uitgeschreven. Er blijken ook nog andere oud-leden
in te staan, Ton gaat dit uitzoeken. Alleen het bestuur (voorzitter en penningmeester) hoeft
bij de KvK genoemd te staan.
→ Marije bevestigd dat Sint- en Kerstzaken zijn afgerond.
→ Ton checkt of Liana aan de OR-emailgroep is toegevoegd.
Financiën
Na de reminder voor de ouderbijdrage zijn er tot 11 december 2020 52 extra molliebetalingen en 15 extra overschrijvingen binnen zijn gekomen, waardoor er in totaal EUR
3657,51 binnen is gekomen. Sinds 11 december zijn er nog 1 mollie-betaling en 1
overschrijving binnen gekomen; dit lijkt een beetje de eindstand.
Vorig jaar zijn er 117 mollie-betalingen geweest, nu 211. Een tweede herinnering hoeft dit
jaar niet, zeker gezien de huidige omstandigheden (weinig ruimte voor OR-activiteiten).
Marije maakt een financieel overzicht en zal dit rondmailen.
Website OR
De website is gedateerd, de tekst moet worden aangepast. Marije maakt samen met Ton
een nieuwe tekst, Ton vraagt Roosmarijn of de poster kan worden aangepast.
Alle oude notulen halen we van de website, alleen de notulen van het lopende schooljaar
zullen online blijven (actie Elisabeth), plus de financiële verantwoording (Marije checkt
document).
Bibliotheek
Elisabeth vertelt dat de vorige OR-bijdrage tot een enorme upgrade van de bibliotheek heeft
geleid. Als resultaat is het drukker in de bibliotheek, en wordt er duidelijk meer uitgeleend.
Elisabeth stelt dat de informatieve boeken (geschiedenis, dieren, techniek etc) sterk
verouderd zijn, en vraagt de OR om een bijdrage om deze te kunnen vervangen. Dit soort
boeken worden veel gebruikt, voor werkstukken, ter inspiratie en gewoon om te lezen.
De OR staat hier positief tegenover. Marije checkt nog of er ruimte is voor een bijdrage EUR
2000, daar gaan we vooralsnog wel vanuit.
Duurzaamheid
Liana brengt dit punt in. Cadeautjes uit de klassepot voor de kinderen zijn vaak spulletjes die
daarna weer weggaan. Fedor stelt voor om een lijstje te maken van duurzame cadeautjes of
nuttige cadeautjes die ook gebruikt gaan worden te maken. Liana zal dit doen. Daarnaast
stelt Liana voor om niet gebruikte cadeautjes naar school te brengen voor hergebruik.
Liana vraagt of de Pinksterbloem een duurzaamheidsagenda heeft; Fedor vertelt dat er niet
een specifiek document is waar dit in is opgeschreven. Er wordt nog eens benoemd dat we
blijvende aandacht voor duurzaamheid hebben, en bij alle activiteiten steeds bekijken of een
milieuvriendelijker oplossing mogelijk is.

Avondvierdaagse
De avondvierdaagse staat eind mei gepland, in welke vorm dan ook. Ton, Jasper, Liana en
Marieke zullen binnenkort bijeenkomen om voorbereidingen te treffen.
Jaarplanning
Op dit moment wordt een paar weken vooruit gepland wat betreft sportdagen, excursies,
studiedagen, toetsen, gesprekken etc. Of activiteiten door kunnen gaan hangt helemaal af
van wat de coronasituatie is.
Fedor vraagt input voor het thuisonderwijs, geeft aan dat er ruimte is voor maatwerk. Ton
heeft het idee dat het werk nu er weinig is, Marieke geeft aan dat al het werk nu digitaal is,
waardoor er weinig offline gewerkt kan worden. Over het algemeen is er veel waardering
voor de inzet van school.
W.v.t.t.k.
Fedor meldt dat er grote drukte is in de noodopvang 84 kinderen, zeker 60 kinderen per dag
(20 kwetsbare kinderen, rest cruciaal beroep). Het is ingewikkeld om dit goed te regelen
(denk aan klassen met groep 4 tot 8 bij elkaar).
Volgende vergadering 10 maart 2021 9:15, per teams (uitnodiging volgt van Elisabeth)

