
Notulen OR Pinksterbloem 9 juni 2021 

Aanwezig: Fedor, Elisabeth, Marije, Ton, Jasper, 
Liana, Marieke (notulen) 

Afwezig: Elif 
  
Notulen van 24 maart zijn geaccepteerd. 
N.a.v. de notulen: 
Kamp bovenbouw: 
Heel leuk kamp gehad. 
Schoolreisjes onder- en middenbouw: 
Schoolreisjes gaan door! 

Financiën: 
Marije en Elif hebben maken afspraak als Elif terug is 

Avondvierdaagse: 
Er lijken verschillende groepjes te gaan lopen. 
Bibliotheek: 
Boeken zijn welkom, berichtje in de nieuwsbrief geweest. 
  
  
Afscheid groep 8 

Ton geeft aan dat er onder verschillende ouders onvrede is dat er geen eindmusical komt, er 
zijn inmiddels eigen initiatieven gestart. Ton zegt dat er vooral problemen in de 
communicatie lijken te zijn. 
Fedor zegt aan dat er inderdaad misschien eerder of beter gecommuniceerd had kunnen 
worden over hoe er keuzes gemaakt worden, zodat er meer begrip voor de maatregelen is. 
Maar hij geeft wel aan dat de school keihard werkt om zoveel mogelijk door te laten gaan 
(schoolkamp!) en had graag wat meer vertrouwen voor school gezien. De meeste kinderen 
zijn blij met het programma dat er nu is. De OR-ouderleden spreken nog eens hun 
waardering uit voor hoe de school het onderwijs en de extra dingen heeft kunnen 
vormgeven dit jaar. 
  
W.v.t.t.k. 
Hopelijk komt er een OR-afscheidsborrel aan het eind van het jaar: laatste OR voor Fedor en 
Marieke 

En dat kan natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Dus voorstel is om toch een borrel te 
doen ergens op een terras. Voor nu is donderdag 24 juni voorgesteld om 16 uur, Fedor, 
Elisabeth, Liana, Jasper, Marije en Ton kunnen dan inieder geval. Marieke en Elif, kunnen 
jullie laten weten of je dan ook kunt? (Ton heeft zojuist geprobeerd bij Hesp te reserveren 
op het terras, maar de meeste plekken doen niet aan reservering op terras, even verder 
kijken of het ergens in de buurt wel mogelijk is, anders maar gewoon proberen denk ik) 
  
Op vrijdag 2 Juli is het afscheid van groep 8. Fedor vraagt of de OR de glijbaan met boog en 
balonnen weer kan regelen. Dat gaan we doen. Is het een ide om de twee OR leden met 
kinderen in groep 8, dus Jasper en Marieke willen/kunnen jullie dat doen? 

Liana vraagt of we kunnen nadenken over een boog gemaakt van milieu vriendelijker 
materiaal dan plastic. Ton geeft aan dat dat voor dit jaar niet meer haalbaar is, maar dat we 
dat volgend jaar wel op de agenda zetten (dan daar dus wel eerder mee beginnen). 
  



Jasper geeft aan dat de jaarplanning van school misschien wat beter geregeld kan worden. 
Nu was in eerste instantie het afscheid van groep 8 gepland op dezelfde dag als picknick MB 
en als introductie dag VO. Fedor geeft aan dat dat voornamelijk door verschuivingen van 
data kwam, onder andere vanwege het niet doorgaan van musical, maar dat school hier 
volgend jaar wel beter op zal letten. 
  
Elisabeth komt later nog met een wensen lijst van nieuw aan te schaffen boeken voor de 
bibliotheek. 
  
Marije geeft aan dat de financien er goed voor staan. Zij zal het penningmeesterschap 
overdragen aan Elif zodat zij dat volgend jaar kan overnemen.  
Verder geeft Marije terecht aan dat het verstandig is volgend jaar vanaf het begin van het 
schooljaar actief op zoek te gaan naar nieuwe OR leden omdat dat voor Marije en Ton het 
laatste jaar zal zijn. 
Daarnaast is de sint en kerstviering iets dat vanaf het begin van het schooljaar op de agenda 
moet komen te staan, aangezien Natascha, die dit de afgelopen jaren heeft gecoordineerd, 
volgend jaar niet meer op school is, dus daar moet vervanging voor worden gezocht. 
  
  
Volgende OR:  
Jasper geeft aan dat het handig is om in eerste instantie gewoon de eerste datum die in de 
lijst staat die Elisabeth op 3 juni stuurde aan te houden. 
In dat geval is de eerstvolgende OR vergadering op 1 September. 
Maar hopelijk dus eerst een OR borrel op 24 juni! 
 
 
 


