
Notulen OR Pinksterbloem 13 april 2022 

Aanwezig: Chantal, Elif, Elisabeth, Liana (notulen),  
Marije, Marit en Ton (voorzitter).  
Afwezig: Ulla en Jasper. 
 
Start: 9.10 
Eind: 10. 20 
  
Mededeling 
 
Ulla en Liana hebben de OR-hok opgeruimd. Behalve decoratie voor Sint en Kerst en A4D 
spullen, zijn er te vinden: stoffen in alle kleuren en maten, kostuums, picknick spullen, 
papieren tafelkledingen in alle kleuren, paraplu’s, kinderspijkerbroeken en AH kratten. Het is 
duurzaam en goedkoop om daar eerste een kijkje te nemen voordat nieuwe spullen worden 
aangeschaft door OR of school.  
 
Goedkeuring notulen 
 
Notulen van 9 maart zijn goedgekeurd.  
 
Cultuurweken  
 
Niet alle BB/MB ouders hebben filmpjes van de afsluiting ontvangen via Parro. Er waren toen 
veel leerkrachten ziek en een paar workshops zijn helaas niet doorgegaan. ACTIE: Elisabeth 
checkt wat er mis is gegaan met het versturen van de filmpjes.  
 
Schone Hoofdendagen 
 
ACTIE: Elisabeth bespreekt het inschakelen van ouderhulp voor de luizenpluisacties met 
Selma. Als het goedgekeurd is, plaatst ze een oproep in de nieuwsbrief (NB).  
 
Avondvierdaagse 2022 (A4D) 
 
De inschrijvingen zullen volgende week beginnen en gaan t/m 13 mei via het formulier dat te 
vinden is in de website.   
Er zijn in total 46 paarse shirtjes op school ( 26 maat 152, 4 maat 140 en 16 maat 116) die 
geleend kunnen worden tijdens de A4D dit jaar.  
 
ACTIE: Liana regelt de tekst met informatie over de inschrijvingen en Elisabeth stuurt het 
bericht naar de ouders.   
 
Sportdagen MB/BB 
 
De sportdagen voor de MB/BB vinden plaats op 22 juni. Ze worden gehouden in de 
sportvelden vlakbij Athena en de ouders brengen de kinderen daarheen. Het gereserveerde 
budget lijkt voldoende voor het verhuren van de velden, springkussen en het uitdelen van 
ijsjes na afloop.  



Betaalsystemen 
 
Marit zegt dat er een app door ParnasSys is ontwikkeld om de betalingen via school/OR en 
de administratie ervan makkelijker te maken. De kosten lijken te hoog ( 2 euro/leerling) en 
Elif zegt dat er veel (gratis) softwares bestaan die hetzelfde kunnen doen.  
 
ACTIE: Elif neemt contact met Saskia op om te kijken of ze haar kan helpen met het regelen 
van de administratie m.b.v. softwares.  
 
Financiën 
 
➔ Het einde van het schooljaar nadert en er komt dan veel te regelen omdat Ton en 

Marije vertrekken. Ze staan nu bij de KvK ingeschreven en Ton ontvangt brieven als 
pseudo UBO.  

 
ACTIES:  
Ton en Marije zorgen dat ze op tijd uitgeschreven worden bij de KvK en dat Elif 
(penninmeester) en de nieuwe voorzitter worden ingeschreven. Ton gaat kijken of een 
pseudo UBO echt nodig is voor de OR als stichting/vereniging.  
   
➔ Leerkrachten komen steeds vaker in contact met de OR om extra budget aan te 

vragen voor onderwijs gerelateerde uitgaves die niet binnen de OR kosten vallen.  
 

ACTIE: Marit bespreekt dit met de leerkrachten in kwestie.  
 

 
Wvttk 
 
Er wordt een extra vergadering gepland voor 18/05. Er wordt in de whatsapp groep 
gevraagd wie erbij kan zijn.  
Agendapunt voor de volgende vergadering: OR voorzitterschap 2022/23.  
 
 
 


