
Notulen OR Pinksterbloem 24 maart 2021 
Aanwezig: Fedor, Elisabeth, Marije, Ton, Jasper, Elif, 
Marieke (notulen) 
Afwezig: Liana (vanwege haperende internet 
connectie) 
 
Welkom Elif Delzenne, moeder van Luca uit groep 3 
 
Notulen van 13 januari zijn geaccepteerd. 
Website: Elif, Jasper en Marieke sturen een foto voor de OR-website naar Ton. 
 
Update COVID-maatregelen en jaarplanning 
Er zijn vooralsnog geen versoepelingen voor de COVID-maatregelen. In individuele gevallen 
(hooikoorts, chronisch verkouden kleuters) wordt geprobeerd maatwerk te leveren. 
Het team is druk met de jaarplanning om te kijken wat er wel kan doorgaan in verschillende 
scenario’s van maatregelen. Zo kunnen sinds deze week met aanpassingen de schooltuinen 
weer beginnen. 
Schoolreisjes voor OB en BB: er wordt gezocht naar locaties waar veilig binnen de klas-
bubbel op pad gegaan kan. Dit lijkt te lukken. 
Schoolkamp voor de BB in mei: er wordt gekeken of dit in een aangepaste vorm door kan 
gaan (klas-bubbels, 1 nacht, niet allemaal tegelijk, extra bussen/mondkapjes, bezetting 
leerkrachten), in overleg met de GGD.  
De musical voor groep 8 gaat niet door, er wordt een alternatief gezocht in de vorm van een 
film of videoclip o.i.d. 
Ton stelt voor om te kijken of de OR iets kan beteken om extra kosten te kunnen dekken om 
schoolreisjes/kamp/alternatief voor musical wel te kunnen realiseren. Fedor waardeert dit. 
Ton, Marije, Marieke en Jasper geven desgevraagd aan dat ook een afgeslankt kamp de 
voorkeur heeft boven geen kamp, en bieden hulp aan. Er wordt nu geprobeerd een 
afgeslankt kamp te organiseren, met mogelijk een plan B voor als er toch 2 nachten gegaan 
kan. 
 
Financiën 
Ton vraagt Elif of zij het penningmeesterschap van Marije wil overnemen. Zij is hier zeker toe 
bereid, maar geeft wel aan dat ze het geregeld periodes heel druk heeft. Marije stelt voor 
om een keer samen af te spreken om de financiën door te nemen om te laten zien hoe het 
nu is opgezet. Sinds er met Mollie wordt gewerkt kost het penningmeesterschap veel minder 
tijd. Elif en Marije gaan een afspraak maken. 
Elif stelt voor om te kijken of er op creatieve manier extra geld voor school te organiseren is, 
bijvoorbeeld door kinderen dingen te laten maken. Ton vertelt dat er een webshop is, er is 
een keer een markt met zelfgebakken dingen geweest. Op dit moment lijkt er niet zo heel 
veel mogelijk i.v.m. de corona-situatie. Als er in de toekomst een goed doel is om geld voor 
in te zamelen (school, ‘goed doel’) is dit zeker een leuk idee. 
 
Begroting: 
Er zijn staan nog best wat posten open, waarvan nog niet duidelijk is of die dit jaar doorgaan. 
Het aantal betalingen is wat lager dan eerder is gezegd: in totaal 201 betalingen (158 per 
mollie), wat in totaal EUR 11864,97 oplevert. Op dit moment staat er EUR 6814,73 op de 



bankrekening, daar gaat nog de montessori-bijdrage en wat bibliotheekkosten vanaf. Er is 
ook nog een spaarrekening met ± EUR 5000. 
Er zijn minder betalingen binnen gekomen dan vorige jaren, maar gezien de COVID-situatie 
blijven we bij ons besluit om niet een derde herinnering voor de ouderbijdrage uit te sturen. 
De nog openstaande posten blijven gehandhaafd, ook als de activiteiten in aangepaste vorm 
doorgaan. Fedor stelt daarom voor om de beslissing of de OR EUR 2000 extra voor de 
bibliotheek uit kan geven uit te stellen tot juni, wanneer bekend is hoeveel van het budget 
over is (nu onzeker welke dingen doorgaan).  
 
Verzoek leerkrachten voor OR-bijdrage voor aanschaf Grej of the day boeken: 
Iedereen is voor. 
 
Lidmaatschap VOO verlengen 
Via VOO kunnen workshops gevolgd worden (bijv. overblijfcursus, MR-cursus). Kosten zijn 
EUR 166 per jaar. Fedor stelt voor dit lidmaatschap op te zeggen, want de kosten zijn hoger 
dan wat er gebruikt wordt. Fedor kan wel scholing op het schoolbudget boeken voor MR-
leden, maar geen lidmaatschap van de OR. Marije zegt het abonnement op (dit jaar is al wel 
betaald). 
 
Avondvierdaagse: 
Er wordt een individuele avondvierdaagse georganiseerd. Ton, Liana en Marieke zorgen voor 
informatie naar de ouders. 
 
W.v.t.t.k. 
Elif zal met Ton de ins en outs van de OR bespreken ter introductie. 
 
 
 


