
Notulen OR Pinksterbloem 31 augustus 2022 

Aanwezig: Chantal, Elif, Jasper (voorzitter), Liana 
(notulen) en Marije.   
 
Start: 9.08 
Eind: 10.10 
  
 

1. Mededelingen 
 

Dit is de eerste vergadering van het schooljaar 22/23 en met Jasper als voorzitter.  
Marit is kort aanwezig en legt uit dat de school in gesprek wil gaan met de OR over het innen 
van de schoolreisjes en kamp bijdrage via de OR. Dit wordt een agendapunt voor de 
volgende vergadering.  
 

2. Jaarplanning  
 
Chantal werkt aan het overzicht van de OR activiteiten en gaat met Marije zitten om meer 
informatie te verzamelen. 
 
De December Commissie 
Liana vraagt aan de school of het bekend is wie meedoet met de decembercommissie dit 
jaar. 
Liana vraagt Ulla of ze de commissie samen nog kan/wil coördineren. 
Marije wil ons graag blijven ondersteunen, als nodig.  
 
De ouderbijdrage brief 
De brief wordt meestal in de week vóór de herfstvakantie verstuurd. Via mail proberen we 
de brief klaar te maken zodat hij eerder de ouders kan bereiken en we het budget van dit 
schooljaar zo snel mogelijk kunnen bepalen.  
 
De ouderavond 
Jasper vraagt aan de school of dit jaar een ouderavond wordt georganiseerd.  
 
De samenwerking met de MR 
OR wil de vergaderingen van de MR vaker bijwonen en punten ( zoals het betalen van 
leermiddelen door de ouders) aankaarten bij hen. We moeten de data van de OR 
vergaderingen weten en bepalen wie/wanneer aanwezig kan zijn.  
 

3. Zichtbaarheid OR  
 
We maken bekend in de nieuwsbrief dat de OR een nieuwe bestuur heeft en dat we opzoek 
zijn naar ouders die ons willen komen versterken. Via mail komen we in contact met elkaar 
voor de uitwisseling van tekst en foto’s.  
Jasper vraagt aan de school wanneer de tekst ingeleverd moet worden.  
  



 
4. Financiën  

Elif laat weten dat de begroting van de OR moet worden herzien en gecommuniceerd met 
het schoolteam. Dit wordt een agendapunt voor de volgende vergadering.  
 
Marije en Elif maken een afspraak om de ING rekening onder Elifs naam te zetten en Elif als 
penningmeester in te schrijven bij de KvK.  
Marije betaalt te laatste 2 facturen die binnen zijn gekomen.  
 

5. Wvttk  
 
Volgende vergadering is op 5 oktober om 9.00.  


