Notulen OR Pinksterbloem 12 januari 2022
Aanwezig: Elif, Elisabeth, Jasper, Liana (notulen),
Marije, Marit en Ton.
Afwezig: Chantal en Ulla.
Start: 9.00
Eind: 9.55
Mededelingen
We wensen iedereen een heel fijn 2022 toe!
Goedkeuring notulen
Notulen van 8 december goedgekeurd.
Financiën
•

KvK/ING en overdracht penningmeesterschap

Er zijn op dit moment 2 problemen:
1. De inschrijving in de KvK staat nog steeds op naam van Roosmarijn hoewel dit al eerder
aangepast was;
2. De OR ING rekening is geblokkeerd en daardoor kunnen er geen betalingen plaatsvinden.
ACTIE: Ton en Marije gaan dit zo snel mogelijk oplossen.
Marit vraagt Marije om via de OR AH account de factuur van de bestellingen aan te vragen
voor de financiële verantwoording van de school. ACTIE: Marije doet dit en gaat langs Marit
als het niet lukt.
Elif gaat kennismaken met Sasja, die de financiën van school regelt. ACTIE: Elisabeth geeft
email en telefoonnr van Elif door aan Sasja voor het maken van een afspraak.
•

Bonnetjes klassenpot

De mail over het bewaren van de bonnen is na Kerst naar de docenten gestuurd.
•

Ouderbijdrage

Binnenkort wordt er een herinnering over de ouderbijdrage gestuurd naar alle ouders.
ACTIE: Elisabeth maakt een aangepaste versie ervan met nadruk op het anonieme, vrijwillige
en zonder vast bedrag karakter van de bijdrage en stuur door via mail naar de OR voor
goedkeuring.

Cultuurweek en overige activiteiten
De cultuurweek staat gepland voor begin maart. Hoe dit vorm gaat krijgen, is afhankelijk van
de coronamaatregelen.
De school is bezig met het plannen van andere activiteiten zoals de kamp en de afscheid van
groep 8. De musical gaat dit jaar helaas weer niet door, maar er wordt een film gemaakt.
Anne is de contactpersoon voor de film. Zodra er een plan is, schakelt ze ouders in die mee
willen denken en helpen. Ton en Marije willen graag helpen.
Ook in maart beginnen er de voorbereidingen voor de Avond4daagse geeft Ton aan. ACTIE:
Liana bezoekt alvast de website van de organisatie om te kijken hoe met de planning is.
Klassenouders
De meningen over de terugkomst van klassenouders is verdeeld. De ouders willen het graag
en de leerkrachten vinden het niet nodig omdat de communicatie nu via Parro gebeurt. Er
wordt nog verder overlegd in de MR en met de leerkrachten.
OR toevoeging Pinksterbloem website
Beau gaat aan de slag met het vernieuwen van de website. De aanpassingen voor de OR
gedeelte die gemaakt zijn door Jasper zijn goedgekeurd. ACTIE: Jasper neemt contact met
Beau op om dit verder te regelen.
Ton heeft alle foto’s en info van OR leden binnen en maakt deze week de poster af.
Wvttk
Chantal vroeg via mail of de OR de email over vergroening van het schoolplein heeft gezien
en wat we daarmee willen gaan doen. Omdat de school tevreden is over hoe groen ze zijn,
kiezen we om op dit moment geen actie te ondernemen.
Er wordt geëxperimenteerd met een whatsapp groep voor de OR. Deze groep wordt door
Elisabeth gemaakt en beheerd. De toegevoerde waarde ervan wordt door de OR leden na
een periode geëvalueerd.
Namens haar dochter vraagt Marije of er geen dekens geregeld kunnen worden op school
omdat leerlingen het kou hebben. De leerlingraad gaat binnenkort weer vergaderen en is
een goed platform om soortgelijke zaken te bespreken. OR raadt het meenemen van een
extra trui aan als tijdelijke oplossing.
Omdat de volgende vergadering pas op 9 maart plaatsvindt, wordt er een extra OR
vergadering ingepland in februari om de cultuurweek en een OR financiën te bespreken.
ACTIE: Marit stuurt een paar mogelijk data op via mail.

