
Notulen OR Pinksterbloem 3 november 2021
Aanwezig: Chantal, Elif, Elisabeth, Jasper, Liana
(notulen),  Marije, Ton en Ulla.
Afwezig: Marit.

Start: 9.36
Eind: 10.40

Mededelingen

Ton heet de twee nieuwe leden van de OR van harte welkom: Chantal en Ulla (moeder van
Leni -groep 7- en van Mason- groep 1 vanaf december).

Elisabeth merkt op dat het email adres or@depinksterbloem.nl waarschijnlijk niet meer
werkt. ACTIE: Ze gaat er achter aan en koppelt het terug naar de OR via mail.

Goedkeuring notulen

Notulen van 1 september zijn goedgekeurd.
Notulen van 6 november zijn goedgekeurd met een extra aandacht voor de zichtbaarheid van
de OR. ACTIE: Jasper (tekst) en Ton (poster) pakken de taak op om de OR zichtbaar te maken
in de website van de school (d.m.v. juiste en complete informatie over functie en actuele
leden).

Financiën

Overdracht van de functie penningmeester loopt door. Marije is niet gemachtigd bij KvK om
Elif als penningmeester aan te melden. ACTIE: Ton probeert er achter te komen hoe we dit
kunnen regelen. Elif adviseert om KvK rechtstreeks te bellen i.p.v. mailen.

Marije heeft het klassengeld uitbetaald aan de leerkrachten en ze zegt dat er weerstand is bij
een paar leerkrachten om de bonnen te bewaren en later te declareren bij de OR. Elif zei dat
deze verantwoording wettelijk verplicht is, dat het declaratie proces vrij simpel is en dat ze
als penningmeester dit moet hanteren. ACTIE: Er wordt een brief samengesteld door Marije
en Elif om het belang van het declareren van de bonnen beter uit te leggen aan de
leerkrachten. De brief wordt na goedkeuring naar de leerkrachten gestuurd door Elisabeth.

Er wordt weer gediscussieerd over de functie van de klassenouders op school. Men ziet
voordelen voornamelijk voor ouders van kinderen in de onderbouw. Klassenouders zouden
ook de leerkrachten kunnen ontlasten met de inkoop van artikelen en met het sturen van de
bonnen naar de OR.

Communicatie

Parro is tegenwoordig de manier om contact te leggen met de leerkrachten, maar niet alle
ouders zijn tevreden daarover. Verder, zijn er ouders die graag meer details willen weten over
wat hun kind leert maar ze voelen zich niet door de leerkrachten gehoord als ze toegang tot
deze informatie vragen. Omdat dit een kleinschalig probleem lijkt te zijn, wordt er eerst door
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de OR geadviseerd dat de ouders in kwestie nogmaals in gesprek gaan met de leerkracht en
daarna met de directie.

Decembercommissie

Marije en Liana waren aanwezig bij de eerste decembercommissie bijeenkomst. De
commissie heeft alles onder controle en houdt contact met OR over het budget en ad hoc
hulp.

OR vraagt of de schoolpietjes iets minder herkenbaar kunnen zijn en of het idee van en
schoolband/koor dit jaar te concretiseren valt. Liana/Marije bespreken dit in de volgende
bijeenkomst en koppelen terug aan de OR.

Ulla wil graag samen met Liana de coördinatie van de decembercommissie van het
schooljaar 2022/23 doen. ACTIE: Liana vraagt Natascha of er ruimte is in de commissie en of
Ulla ook dit jaar met haar kan meelopen en geeft het door aan Ulla.

Wvttk

Elisabeth stelt de goedkeuring van het budget voor informatieve boeken voor als
agendapunt.

Ulla stuurt een mail naar Elisabeth om officieel lid te worden van de OR.

Volgende vergadering is op woensdag 8 december om 9.00.


