Notulen OR Pinksterbloem 9 maart 2022
Aanwezig: Chantal, Elif, Elisabeth, Jasper, Liana
(notulen), Marije, Ton (voorzitter) en Ulla.
Afwezig: Marit.
Start: 9.15
Eind: 10.45

Goedkeuring notulen
Notulen van 2 februari zijn goedgekeurd.
OR toevoeging Pinksterbloem website
Jasper is in contact met Beau en binnenkort maken ze een afspraak om de website aan te
passen.
Cultuurweken
De cultuurweken zijn feestelijk begonnen. De afsluiting staat op 25 maart gepland en wordt
in de klas gedaan. Er worden filmpjes gemaakt en via Parro naar de ouders gestuurd.
Schone Hoofdendagen
Er worden luizen weer geconstateerd in een paar klassen. Nu dat ouders weer de school in
mogen, zou het handig zijn om de luizenpluisacties na de vakanties weer te houden.
ACTIE: Elisabeth bespreekt dit met Selma en, als het goedgekeurd is, plaatst ze een oproep in
de nieuwsbrief (NB).
Avondvierdaagse 2022 (A4D)
De organisatie van de A4D heeft contact opgenomen met Ton. A4D 2022 in Amsterdam oost
vindt plaats tussen 30 mei t/m 02 juni en de Pinksterbloem doet zeker mee. Liana trekt de
kar dit jaar met Ton als ondersteuning. Het is wenselijk om de leerlingen te laten lopen in de
kleur paars zodat ze beter worden herkend. Marije wil graag helpen met uitdelen van
fruit/chips/drankjes.
ACTIES: Liana regelt de tekst voor de NB (24 maart) en stuurt via mail naar de OR leden.
Liana past de website aan.
Ton onderzoekt hoe de betalingen via mollie kunnen worden gedaan.
Marije en Liana maken een afspraak om te controleren hoeveel A4D shirts aanwezig zijn op
school.

Sportdagen MB/BB
De sportdagen voor de MB/BB vinden plaats op 24 juni. Het budget (€ 500) wordt al
gereserveerd in de OR begroting.
ACTIE: Elisabeth bespreekt met Staffan over hoe dit vorm gaat krijgen en Ton houdt contact
met hem over de rol van OR.
Afscheid groep 8/musical
De afscheid vindt op traditionele wijze plaats op 8 juli met (live)muziek, glijbaan en boog met
ballonen.
Er wordt gewerkt aan de musical. De school wil graag dat de kinderen goed worden begeleid
tijdens het maken van de musical en wil theater workshops aanbieden voor alle leerlingen
van groep 8. Juf Marjolijn (Klas L) heeft de wil en de skills om de kinderen te helpen. Er
wordt ook gedacht aan de locatie waar de kinderen 2 dagen kunnen optreden. Door deze
twee aspecten wordt er verwacht dat de budget omhoog zal gaan naar € 2000. ACTIE: OR
vraagt Elisabeth om duidelijk in kaart te brengen wat de musical gaat kosten zodat er
rekening kan worden gehouden in de OR begroting.
Budget informatieve boeken
Omdat de realisatie van de musical hogere kosten met zich brengt en Elisabeth nog weinig
tijd heeft gehad om zich in te verdiepen in welke boeken aangeschaft dienen te worden,
beslist de OR om vanaf volgende schooljaar (2022/23) structureel budget vrij te maken voor
de informatieve boeken. ACTIE: Elisabeth zet dit als agendapunt voor de eerste vergadering
na de zomervakantie.

Financiën
Elif geeft ons een financieel overzicht en zet vraagtekens bij sommige posten die de OR
betaalt zoals de Montessori bijdrage en school gebruik. Er werden afspraken daarover
gemaakt tussen de school en de OR, maar de actuele OR leden vinden het nodig on kritisch
naar deze afspraken te kijken. Omdat de OR kosten op dit moment hoger zijn, lijkt het ons
verstandig om meer aandacht te besteden aan de inkomsten en uitgaven van de OR zodat
we sneller kunnen reageren op budget aanvraag vanuit school en op tijd acties kunnen
voorstellen zoals het verhogen van ouderbijdrage en/ of het organiseren van crowdfundings.
Als we een gedeelte van de reserveringen gebruiken, kunnen we dit jaar € 1000 euro aan de
cultuurweken en € 2000 aan de musical besteden.
ACTIE: Jasper neemt contact op met Chris, MR voorzitter, zodat de school en OR begroting
voor het schooljaar 2022/23 tegelijkertijd in de OR agenda en in de MR agenda wordt
besproken.

Er wordt besloten Elif in te schrijven bij KvK als penningmeester vanaf volgende schooljaar.
Marije blijft tot eind dit schooljaar als officieel penningmeester en Elif ondersteunt haar als
nodig.
Elif zegt dat de OR als vereniging staat ingeschreven, maar dat we eigenlijk een stichting
horen te zijn.
ACTIE: Elif gaat zich verdiepen in wat dit voor ons betekent en brengt ons op de hoogte.

Wvttk
De volgende OR vergadering staat gepland op 20 april. De OR leden zien de noodzaak om
deze vergadering een week eerder te houden i.v.m. de voortzetting van acties rondom
financiën, A4D en afscheid van groep 8. Er wordt in de whatsapp groep gevraagd of iedereen
op 13 april aanwezig kan zijn.

