
Notulen OR Pinksterbloem 26 oktober 2022

Aanwezig: Chantal, Elif, Elisabeth, Jasper (voorzitter), Liana (notulen) en
Marit.
Afwezig: Sanne

1. Mededelingen

De notulen van de vorige vergadering zijn nog niet klaar, Liana stuurt ze binnenkort door.

2. Sponsorloop

De leerlingenraad is van plan om een sponsorloop te organiseren en Soraya vraagt de OR
hoe de bijdragen kunnen worden geïnd. Een idee is om via een QR code te doen, geprint op
papier. De loop moet nog vorm krijgen en zodra tijd en locatie bekend zijn, denkt OR verder
mee aan de beste manier om het sponsorgeld te innen.
Jasper neemt contact met Soraya op voor meer informatie.

3. Financiën

KvK
Op dit moment staan Elif en Jasper ingeschreven, maar Jasper denkt dat het beter is als
alle leden van de OR zich inschrijven.
Ton en Marije moeten nog uitgeschreven worden en Ton is daarmee bezig. Elisabeth heeft
brieven ontvangen over de nieuwe inschrijvingen. Ze gaat ze scannen en naar Elif sturen.
Het is interessant om alle OR documenten in een map te bewaren inclusief de statuten die
we nog niet in handen hebben. Marit gaat onderzoeken of het mogelijk is een drive te maken
in de pinksterbloem digitale omgeving waar de OR leden ook toegang hebben.

ING rekening
Elif heeft toegang tot de rekening, maar Elif en Jasper moeten nog gemachtigd worden om
de OR ING rekening officieel te beheren. Dit wordt in de loop van dit schooljaar geregeld.

Verantwoording
De OR vindt belangrijk om de ouders te informeren over de inkomsten en uitgaven. Zodra
het budget voor dit jaar duidelijker wordt, zijn we van plan om de ouders een mail te sturen
erover.



Ouderbijdragen/Schoolkamp/Schoolreisjes
Elif informeert ons over hoeveel binnen is gekomen na het sturen van de brief naar de
ouders. Op dit moment hebben we iets minder dan 50% binnen gekregen wat we nodig
zouden hebben om alles te financieren die in de begroting werd opgenomen.
We sturen volgende week nog een herinnering aan de ouders met de stand van zaken.
Liana maakt een draft van een brief en stuurt door naar alle OR leden. Voor nu beslissen
we om de begroting te halveren voor alle uitgaven en in de praktijk op zoek te gaan naar
manieren om de
plannen te realiseren binnen het budget (bijv.: gebruik van Artis passen, museumkaarten,
een schoolkamp met de trein/fiets).

Voor volgend jaar lijkt het ons handig om een bedrag te hanteren/per kind voor de
extra activiteiten, schoolreisjes en -kamp. Het maakt duidelijker voor de ouders welk
bedrag ze moeten overmaken. Dit moeten we binnenkort bespreken met de MR.

4. December commissie

Ulla heeft zich teruggetrokken en Liana kan waarschijnlijk niet aanwezig zijn op 5 december.
Het is noodzakelijk om 1-2 ouders te betrekken bij de coördinatie. Liana maakt een kort
tekstje voor een oproep die Elisabeth via Parro stuurt.

5. Data vergaderingen

Elisabeth past de data aan en stuurt ze door naar ons. Volgende vergadering is op
23 november.


