
Notulen OR Pinksterbloem 8 december 2021 
 
Aanwezig: Marit, Elisabeth (notulen), Jasper,  
Marije, Ton, Ulla en Elif. 
Afwezig: Liana en Chantal. 
 
 
 
 
Goedkeuring notulen 
 
Notulen van 3 november zijn goedgekeurd. 
Opmerkingen naar aanleiding van deze notulen: 
Ton merkt op dat hij nog niet is toegekomen aan de poster maar zal dit alsnog oppakken. In 
overleg met Selma heeft Elisabeth de mail over de bonnetjes van de klassenpot nog niet 
naar de leerkrachten gestuurd. Dit omdat de leerkrachten in deze tijd al zoveel mailing en 
updates ontvangen de laatste tijd. Zie verder onder Financiën. 
Ulla is toegevoegd aan de Googlegroup 
 
Kerstfeest en decembercommissie 
Op 14 december wordt bekend of de scholen de week voor de kerstvakantie dicht gaan. 
Daarom is er een voorstel voor een kerstontbijt op donderdag 16 december*. Er zal een mail 
uitgaan naar alle ouders en Marije neemt contact op met Natascha. Als school open blijft 
wordt donderdag 23-12 dan een gewone schooldag (15.15 uit) en vrijdag 24-12 gaat school 
uit om 12.00. 
En wegens succes geprolongeerd: Ton gaat kijken of de Sintband binnen korte tijd om te 
bouwen is tot Kerstband. Leuk! 
(*Update 9-12: kerstontbijt wordt vrijdag 17 december) 
 
Financiën 
-Duurzame Sintkado’s 
Voor de duurzame Sintkado’s was al akkoord gegeven en de factuur voor de boot en de 
kadootjes kunnen via Sasja naar de OR. Dit bedrag moet in de begroting voor volgend jaar 
worden meegenomen 
-Klassenpot en bonnetjes, zie ook hierboven 
Hoewel het begrijpelijk is waarom de mail over de bonnetjes nog niet is doorgestuurd wil Elif 
graag benadrukken dat zij zonder deze afspraak geen verantwoordelijkheid als 
penningmeester op zich kan en wil nemen. De OR begrijpt dat en is blij met haar 
professionaliteit. Afgesproken wordt dat er na de kerstvakantie een mail uitgaat waarin staat 
dat de klassenpot met bonnetjes verantwoord moet worden. Marit zegt toe dat zij in de 
memo naar het personeel ook alvast het zinnetje ‘Bewaar de bonnetjes!’ zal toevoegen. 
-Herinnering ouderbijdrage 
In januari zal er een herinnering naar de ouders uitgaan voor de vrijwillige ouderbijdrage. Dit 
zal begeleid worden door een klein stukje in de nieuwsbrief over hoe De Pinksterbloem 
omgaat met de ouderbijdrage. Dit zal een heel positief beeld geven, vooral naast de 
berichten uit de media over de verschillen tussen de scholen aangaande de ouderbijdrage. 



(Lage bijdrage, echt vrijwillig: niet na te gaan wie wel of niet betaald heeft, geen kind wordt 
uitgesloten). 
In de brief zal de zinsnede ‘Vermeld de naam en klas komen te vervallen. 
-Verzoek Liesbeth Vos 
Vanuit Liesbeth Vos is het verzoek gekomen om het cultuurbudget extra te ondersteunen 
vanuit OR gelden. Dit zou oa gaan om budget van afgelopen jaar dat nog niet helemaal 
aangesproken was. Ook wilde Liesbeth vragen of de OR misschien wat van ‘haar’ 
cultuurbudget over wil nemen: bijvoorbeeld het budget voor de musical en misschien nog 
wat anders. Dit allemaal om bezoeken met de kinderen naar een voorstelling mogelijk te 
maken. 
Besloten wordt dat Elif en Marije eerst de balans gaan opmaken en dat er dan direct met 
Liesbeth contact wordt opgenomen. Dit wordt over de kerstvakantie heen getild. 
 
Wvttk 
 
Marit en Selma sluiten aan bij de december vergadering van vanmiddag. 
Elisabeth: we moeten volgende vergadering nog even goed naar het stukje van Jasper over 
de website kijken. Elisabeth stuurt dit stukje mee met de notulen. De website wordt 
binnenkort sowieso door Beau onder handen genomen. 
Jasper: contact met Beau over de OR op de website. 
Ton: hoe gaat school het doen met de musical? Wat is haalbaar? 
 
 
Volgende vergadering is op woensdag 12 januari  om 9.00. 
 
 
 
 
 


