
Notulen OR Pinksterbloem 18 mei 2022 

Aanwezig: Elif, Elisabeth, Jasper, Liana (notulen),  
Marije, Marit en Ton (voorzitter).  
Afwezig: Chantal en Marit.  
 
Start: 9.05 
Eind: 10. 10 
  
Mededeling 
 
Ulla heeft ons laten weten dat ze door haar nieuwe baan niet meer kan deelnemen aan de 
OR.  
 
Goedkeuring notulen 
 
Notulen van 13 april zijn goedgekeurd.  
 
Sportdag MB/BB 
 
Staffan is de sportdag aan het organiseren.  
 
ACTIE:  
Ton neemt contact met Staffan op om de gegevens van een betaalbare springkussen te 
geven.  
Ton en Marije zorgen voor de inkoop van ijsjes en delen ze uit tijdens de sportdag. 
 
MR vergadering  
 
Jasper heeft deelgenomen aan de afgelopen vergadering van de MR. De MR snapt de vragen  
van de OR wat de financiën betreft en gaat op zoek naar antwoorden/oplossingen. De 
posten in kwestie zijn: de montessori bijdrage, bijdrage aan de schoolbibliotheek voor 
leesboeken/informatieboeken en de bijdrage aan gebruik school door ouders. .  
 
Elisabeth legt uit dat deze posten al lang onder de begroting van de OR vallen en daardoor 
kan het schoolbudget ingezet wordt voor andere activiteiten. De directie gaat nu akkoord 
met het verschuiven van de post gebruik school. De andere twee posten worden vanaf 
volgende schooljaar besproken.  
 
OR denkt dat de eerste 2 posten onmisbaar zijn voor het goed functioneren van de school en 
ze kunnen niet volledig afhankelijk zijn van de vrijwillige ouderbijdrage. OR vindt prima om 
gedeeltelijk bij te dragen. Tijdens de ouderavond wordt door de OR betaald voor de post 
gebruik school.  
 
OR wil vanaf volgende schooljaar het contact met de MR versterken. In de volgende 
vergadering bedenken we hoe we dit vorm kunnen geven.  
  



 
Avondvierdaagse 2022 
 
We hebben dit jaar 254 deelnemers. De inschrijving zijn vanaf 15 mei gesloten en verlopen 
nu direct via de centrale organisatie in Amsterdam oost (Pontania). We moeten de 
hulpouders nog benaderen voor de bemanning van de pauzeplek, vlagdrager en begeleiders 
voor de 10 km groep.  
 
 
ACTIE: 
 
Marije maakt vandaag het bedrag (1086 euro)  over naar Pontania en checkt of de 
betalingen binnen zijn.  
Ton zorgt voor de inkoop van fruit/chips met Alex bij Makro. Liana stuurt Ton hoeveel 
kinderen wandelen. 
Liana stuurt volgende week een reminder voor de betaling naar alle deelnemers en gaat 
langs Bloemingdales om de bloemen te regelen.  
Liana is de vlagdrager voor de 5 km groep. En Marije vraagt of Phil ook een dag de vlag kan 
dragen.  
 
 
Financiën 
 
➔ Musical  

 
Het gereserveerde budget lijkt niet voldoende om alle kosten te dekken. De locatie (Q 
factory) is duurder dan afgelopen jaren en kost 2560 euro en het is nog onduidelijk wat de 
musical dit jaar in totaal gaat kosten. Volgende jaar wordt de musical bij CC Amstel 
gehouden en dat is een goedkopere locatie.  
 
Het blijft lastig om de musical volledig te financieren met OR geld omdat de ouderbijdrage 
van alle leerlingen wordt dan ingezet voor een activiteit van groep 8 alleen.   
 
Als OR niet genoeg financiële ruimte heeft om de musical te financieren, hebben we twee 
opties: het starten van een crowdfunding of het voorkopen van kaartjes.  
 
ACTIE:  
 
Elif en Marije gaan checken of de OR ruimte heeft om de musical helemaal te kunnen 
financieren.   
Ton vraagt de musical commissie wat het budget voor de bekleding voor de musical gaat 
worden.  
Elisabeth vraagt de mening van de directie over de financiering opties voor de musical en OR 
spreekt informeel de ouders van leerling van groep 8 hierover.  
Ouderbijdrage wordt agendapunt voor volgende vergadering.  
 
  



Voorzitterschap en nieuwe OR lid 
 
Jasper wordt door de aanwezige OR leden goedgekeurd als voorzitter voor het volgende 
schooljaar. Chantal moet nog reageren.  
Door het vertrek van Ulla, hebben we een plek vrij. We proberen in eerste instantie via via te 
regelen.  
 
 
Volgende vergadering vindt plaats op 8 juni.   
 
 
 
 


