
Notulen OR Pinksterbloem 5 oktober 2022

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

1. Mededelingen

Sanne woont deze vergadering bij als toekomstig lid van de OR.

2. Financiën

Ouderbijdrage brief
De brief moet binnenkort gestuurd worden. De brief wordt bedoeld om dit keer de
vrijwillige ouderbijdrage en de bijdragen voor het schoolkamp en schoolreisjes te innen.

Jasper past de brief aan. Elif maakt de betaallinks en stuurt door via mail. Elisabeth zet
de betaallinks in de brief en stuurt naar ouders/verzorgers, na goedkeuring van de OR
via mail.

Facturen
We ontvangen nog steeds facturen van de leerkrachten van materialen en activiteiten van
vorig schooljaar. Jasper en Elif gaan binnenkort langs de bouwcoördinatoren om uit te
leggen dat dit niet wenselijk is en dat de facturen zo snel mogelijk met de OR moeten worde
gedeeld.

3. Musical groep 8

Anne is al bezig met het zoeken naar locaties. Het budget is nog onzeker, maar zodra
de ouderbijdrage binnen is, maakt de OR het bekend aan de commissie.

4. December Commissie (DecCie)

Liana en Ulla doen dit jaar samen de coördinatie van de DecCie. Liana maakt binnenkort
een afspraak met Ulla en neemt contact met de leerkrachten die in de commissie zitten.

Er is een ouder die heeft aangeboden Sint per boot kosteloos te vervoeren (Rob ten
Heggeler, rederijnassau.nl, visitekaartje in de OR whatsappgroep). Liana spreekt Hanneke
binnenkort over de mogelijkheid om haar boot te lenen.



5. Nieuwe ouders werven

Sanne heeft interesse in lid te worden van de OR. Vorig jaar functioneerde we met 7 ouders.
En nu zijn we met 4 ouders als Sanne beslist om mee te doen. Het is nodig om nieuwe
ouders te werven. Binnenkort wordt er nog een oproep geplaatst.

6. Data vergaderingen

Elisabeth heeft een voorstel van data, maar er zijn een paar woensdagen die niet
goed uitkomen. Er komt een aangepast voorstel.

De vergadering zal om 8.50 beginnen en 90 minuten duren. De volgende
vergadering is gepland op 26 oktober.


