
Notulen OR Pinksterbloem 2 februari 2022 

Aanwezig: Chantal, Elif, Elisabeth, Jasper, Liana 
(notulen),  Marije, Marit, Ton (voorzitter) en Ulla.  
 
Start: 9.00 
Eind: 10.00 
  
Mededelingen 
 
Dit is een extra OR vergadering om de cultuurweek en de financiën te bespreken.  
  
Goedkeuring notulen 
 
Notulen van 12 januari zijn goedgekeurd.  
 
Financiën 
 

• KvK/ING en overdracht penningmeesterschap 
 

De inschrijving in de KvK is geregeld en staat op naam van Ton en Marije.  
 
De OR ING rekening is weer toegankelijk.  
 
De afspraak tussen Elif en Sasja is nog niet ingepland i.v.m. Elifs quarantaine.  
 

• Het financiële overzicht 
 
Het blijkt dat de OR leden op dit moment geen duidelijk overzicht hebben van de inkomsten 
en uitgaven van de OR. ACTIE: Elif en Marije gaan aan de slag en zorgen dat er in de 
volgende vergadering een financieel overzicht wordt gegeven d.m.v. een presentatie. Marije 
stuurt ook aan alle leden de begroting van 2020/21 via mail.  
 

• Ouderbijdrage 
 

Elisabeth heeft per mail de aangepaste brief over de ouderbijdrage naar alle OR leden 
gestuurd. Na kleine aanpassingen is de brief goedgekeurd. De functie penningmeester wordt 
in deze brief al naast de naam van Elif gezet. ACTIE: Elisabeth stuurt de herinnering naar alle 
ouders.  
 
Cultuurweek 
 
Liesbeth begint samen met een ouder vorm te geven aan de cultuurweek die tussen 7/3 en 
11/3 plaatsvindt. Er wordt een voorstelling voorbereid en er worden workshops gegeven aan 
de kinderen rond het thema ‘verbinding, dans en theater’.   
 
Om de cultuurweek mogelijk te maken is er 2000 euro ingeschat. De OR heeft al ingestemd 
mits er voldoende budget is voor de andere OR activiteiten. ACTIE: Elif en Marije gaan op 9 



februari de OR begroting analyseren en laten einde van die week Liesbeth weten of het 
bedrag goedgekeurd is.  
 
Informatie boeken 
 
Elisabeth geeft weer aan dat de informatie boeken van school verouderd zijn. Ze vraagt om 
een extra budget van 2000 euro om nieuwe boeken aan te schaffen . De OR vindt van 
uiterste belang dat het aanbod van boeken op school actueel en voldoende blijft. ACTIE: Elif 
en Marije gaan de begroting analyseren om dit bedrag beschikbaar te maken.  
 
Het wordt jaarlijks een algemeen budget (1400 euro) vanuit de OR gereserveerd voor de 
bibliotheek. Er werd bekend gemaakt dat het budget voor boeken op school helemaal uit de 
OR komt. Als we binnenkort een actuele financieel overzicht hebben, wordt er overwogen 
om het algemeen budget te verhogen.  
 
Het idee om boeken te doneren is weer besproken. Ouders werden al 2x in de nieuwsbrief 
geïnformeerd dat de donatie van boeken aan onze bieb harstikke welkom is.  Volgens 
Elisabeth komt er af en toe een ouder een tas vol boeken brengen. ACTIE: de tekst over de 
donatie van boeken krijgt een plekje in het begin van de nieuwsbrief rond koningsdag zodat 
er meer aandacht wordt getrokken voor dit onderwerp.  
 
OR toevoeging Pinksterbloem website 
 
Jasper heeft contact met Beau opgenomen, maar er is nog geen concrete afspraak. De 
poster is bijna af. De namen en functie van Marit en Elisabeth komen ook in de poster te 
staan zodat er duidelijk is dat ze ook leden zijn van de OR.  
 
Wvttk 
 
Elif wil graag het statuut van de OR zien om te kijken hoe de jaarcijfers moeten worden 
weergegeven. ACTIE: Ton en Marije zorgen dat Elif het krijgt.  
 
Jasper vraagt om een update versie van de OR tekst in de studiegids. ACTIE: Marit zorgt 
ervoor dat dit voor het volgende schooljaar is gerealiseerd.  
 
De notulen worden ook naar de or@depinksterbloem.nl mail verstuurd als test.  
 
De whatsapp groep heeft tijdens zijn korte bestaan al gezorgd voor een vlotte communicatie 
tussen de leden.  
 
De volgende OR vergadering staat gepland op 9 maart.  
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