Notulen OR Pinksterbloem 1 september 2021

Aanwezig: Elisabeth, Marije, Ton, Jasper, Liana
(notulen), Selma, Elif (online).

Mededelingen
Selma, de nieuwe directrice, is aanwezig en stelt zich voor aan de OR-leden. Marit, de
adjunct directrice, zou vanaf volgende vergadering de school samen met Elisabeth
vertegenwoordigen.
Het schooljaar 20/21 is goed afgelopen met het afscheid van groep 8 (dat prima is ontvangen
door ouders en leerlingen) en met een OR-afscheidsborrel.
Financiën
1. Overdracht
Elif meldt zich ziek voor deze vergadering, maar ze was voor dit gedeelte online aanwezig.
Marije en Elif maken in september een afspraak om de jaarafsluiting te regelen en de
penningmeester functie over te dragen.
2. Stand van zaken
Het financiële overzicht van vorig jaar moet nog komen. Rond herfst wordt er een brief over
de ouderbijdrage naar ouders gestuurd. Er zijn al betalingen binnen voor dit jaar.
Jaarplanning rondom het afscheid groep 8, picknick OB/MB en introductiedag VO
De school zal rekening houden met de data waarin het afscheid van de groep 2, 5 en 8 dit
jaar wordt gepland en rond maart 2022 actief op zoek gaan naar de data van de
introductiedag VO.
Werving nieuwe leden OR
Op dit moment zijn er 5 ouders bij de OR (Ton, Marije, Jasper, Elif en Liana). Dit is het laatste
jaar van Ton en Marije en daardoor zoeken we 2 nieuwe ouderleden. Dat wordt via de
nieuwsbrief en tijdens de klassenavond op 6 september bekend gemaakt. Liana gaat naar
klas H en Ton en Marije lopen langs de OB/MB klassen om een ‘gezicht te geven’ aan de OR
en andere ouders te stimuleren om mee te doen.

December commissie

Voor dit jaar is er nog geen coördinator voor de December commissie. Ton denkt dat Alex
deze rol heel goed zal kunnen vervullen en gaat met hem in gesprek. Marije en Ton gaan ook
praten met Natascha, de coördinator van afgelopen jaren. Tegelijkertijd worden er ook leden
gezocht voor de commissie via de nieuwsbrief. Jasper en Marije leveren een tekst in bij
Elisabeth.
Onder voorbehoud prikken we 6 oktober als datum voor een extra OR vergadering om zo
snel mogelijk deze commissie te vormen.
Corona maatregelen
Ton vraagt hoe het gaat met de corona maatregelen binnen de school. Selma zegt dat de
regels die nu worden gehanteerd tot oktober gelden. De leerkrachten zijn rustig aan het werk
en het hele team doet live mee aan de klassenavond.
Bibliotheek
Binnenkort begint de Kinderboekenweek (van 6 t/m 17 oktober). Elisabeth gaat aan de slag
om nieuwe boeken aan te schaffen. Er is nog budget over en de aanvraag voor extra budget
voor informatieve boeken wacht op goedkeuring van de OR.
Afsluiting vergadering
Vergadering is om 10.05 afgelopen zonder vragen/opmerkingen van de aanwezigen.
Er is een extra OR vergadering gepland voor 6 oktober om 9.00 om de december commissie
te bespreken.
Volgende vergadering is op 27 oktober om 9.00.

