Notulen OR Pinksterbloem 6 okt 2021
Aanwezig: Marit, Elisabeth (notulen), Marije, Ton,
Jasper, Liana, Elif, Chantal
(NB Notulen van 1 september zijn nog niet
geaccepteerd.)
Werving nieuwe leden OR
De ronde tijdens de ouderavond door Ton en Marije was erg leuk en heeft in ieder geval al
één ouder opgeleverd: welkom Chantal!
December
Natascha heeft echt hulp nodig. Alex wil wel hand-en-spandiensten verrichten maar niet
organisatorisch bezig zijn. Er komt een stuk de van de OR in de nieuwsbrief, zowel over het
werven van leden als specifiek over december.
We wachten de reacties af en zullen dan een decembercommissie opstarten. Vanuit school
zijn daarbij betrokken: Ashley, Marjo, Charlotte en Machtelt.
We moeten de corona maatregelen tijdens december niet afwachten, er wordt van
uitgegaan dat het door kan gaan. Daarna denken over een plan B…
Een idee voor volgend jaar: de decembercommissie splitsen in een Sint- en een
kerstcommissie wat betreft de leerkrachten. Voor de ouders liever niet.
Liana geeft aan dat zij wel wil organiseren maar dat zij geen affiniteit heeft met de Sint.
Elisabeth ea denken dat juist bij de organisatie van het feest hulp enorm gewenst is en dat de
feeling voor Sinterklaas hierbij niet onmisbaar is. De magie van het feest komt dan van
anderen.
Tekst website
Jasper en Marije zullen nog even naar de tekst voor op de website gaan kijken en Ton zal nog
even contact met Roosmarijn opnemen voor de poster.
In de huidige tekst worden nog klassenouders genoemd. Er wordt nu opnieuw gekeken of er
weer klassenouders gaan komen. In de onderbouw is dit misschien wel gewenst.
Was ook altijd handig als een pool voor OR leden…
Penningmeesterschap
Marije en Elif hebben al contact gehad. Elif wil gaan werken met een professioneel
administratie software pakket dat 4,50 per maand kost. Hierdoor wordt het veel minder werk
en is alles goed inzichtelijk.
Voor de klassenpot wil Elif graag laten weten aan de leerkrachten dat zij bonnetjes nodig
heeft. Dit is ook wettelijk verplicht. Ton zegt dat hij dat liever niet zou willen om de
leerkrachten te ontlasten. Volgens Elif zijn de bonnetjes niet zoveel extra werk.
Marit zegt dat het best om grote bedragen gaat en dat je met een simpel systeem kan
werken (bijv foto appen). Het is best oké om deze uitgave te verantwoorden.
Leerkrachten moeten hierover wel geïnformeerd worden. Marije maakt de mail en spreekt
met Elif af over hoe en wat.

Vrijwillige ouderbijdrage
De brief voor de vrijwillige ouderbijdrage moet er weer uit. De bedragen zijn hetzelfde, de
datum moet aangepast worden en het stuk over corona moet eruit. De brief gaat woensdag
13 oktober naar de ouders. Elisabeth past de brief aan en stuurt deze eerst rond ter
beoordeling.
Herfstwandeling
Er is een verzoek van Souad voor koffie voor de ouders die vroeg komen om te helpen bij de
herfstwandeling van de onderbouw. Er moeten openingstijden gecheckt worden van de
horeca in het Oosterpark waar er ‘s ochtends vroeg koffie gehaald kan worden (door wie?).
Marit zegt Eric af en de ouders moeten bonnetjes inleveren.
Wvttk
Chantal (moeder van Diaz in L) moet in de or-mailgroep (Ton)
Liana en Ton willen weten wanneer de decembervergadering is. Marije neemt contact op
met Natascha.
Volgende vergadering is op woensdag 27 oktober om 9.30

