
Notulen OR vergadering van woensdag 21 November 2018 20:15 uur 

aanwezig Marieke (voorz.) – Astrid – Anick – Ellis (secr) – Lotte (penningmeester) - Bernadette – 
Marieke – Menno - Susanne (teamlid school) 

afwezig Carolien 

 

Agendapunt Bespreekpunt of Besluit Actie door 

1. Opening -  

2. Actiepunten Naar aanleiding van vorig verslag en overige zaken: 
• Mbt schoolreisje is besloten: Kleuters gaan samen en groep 3-5 

samen, 6-8 samen, kleuters gaan ook iets korter 
• OR Vergadering voortaan weer op school en starten om 19.30 

(volgende keer met Bram), tenzij er geen oppas is 
• Menno en Marion hebben ook toegang dropbox gekregen 
• Bernadette heeft benodigde wijzigingen bij KvK doorgevoerd 
• Leidraad contactouders is klaar, staat in dropbox. Anick wacht nog 

op contactouders van groep 3 (Inge en Illona) en 7 dan kan de 
leidraad uitgestuurd worden. Foto’s contactouders onderbouw 
per klas aan de muur/raam van betreffende klas. – alleen bij 
kleuterklassen 

• Overzicht voor hulpouders ook op website school. OR presentatie 
ook? Ellis overlegt met Lonneke 

• Nieuwe foto OR maken begin schooljaar – groepsfoto vervangen 
door individuele fotos zoals in OR presentatie – foto nog te 
ontvangen van Menno 

• Carnaval versieren Lotte en Marieke 18feb – hulpouders 
informeren verandering datum, ook app groep aanmaken 

 
 
 
 
 
 
 
Anick 
 
 
 
 
Ellis 
 
Menno, Ellis 
 
 
Lotte 

3. Sinterklaas • Het kleine geld is op school afgeleverd (zakjes van 2,50) 
• Onderbouw klassen regelen gezamenlijk cadeau, leerkracht mag 

iets voor de klas uitkiezen 
• Volgend jaar totaalbedrag door 8 delen ivm lager budget voor 

kleinere klassen 

 

4. Kerst • Team heeft overleg gehad mbt plannen kerstviering. Graag zien 
ze een grotere rol voor de kleuters en een beter toezicht op de 
kinderen in de kerk (evt contactouders vragen voor toezicht). Er 
staat dit jaar geen glazen huis, ontbijt of avondeten op school in 
de planning. Vorig jaar was het thema licht, dit jaar is het thema 
vriendschap. OR stelt voor om, in verband met verdieping van het 
thema vriendschap en om ouders tegemoet te komen die wellicht 
minder binding met het katholieke geloof hebben, toch een 
andere activiteit toe te voegen. Indien dit een ontbijt of 
avondeten is: zorgen dat er niet te veel eten is want vorig jaar was 
er erg veel over. Kinderen zouden ook iets kunnen knutselen om 
aan een vriend of familielid te geven. Susanne overlegt e.e.a. nog 
eens met het team. 

Susanne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• Mogelijk kunnen we dit jaar een goed doel verbinden aan de 
kerstviering, bijvoorbeeld de Voedselbank. 

• Vraag of OR dit jaar weer een kleine attentie wil verzorgen voor 
alle kinderen binnen het thema vriendschap 

• Marlieke kan helpen met gluhwein etc schenken in kraam bij kerk 
• Op vrijdag in de kerstweek is de afsluiting van jeelo bij de 

Buurderij 

 
 
Marieke/Lotte 

5. Terugblik 
boekenmarkt 

• Duidelijker maken welk leesniveau, en ophangen op muur ipv 
tafel, mg ruimer binnen school opgezet worden, eventueel onder 
en bovenbouw aparte ruimte/gedeelte school 

 

6. Terugblik 
Sint Maarten 

• Het ging goed met het nieuwe paard en ruiter 
• De act van Aloys buiten is ook goed ontvangen 
• Chocomel mag volgende keer minder bv 15 liter – aanpassen 

draaiboek 
• Jammer dat er weinig werd gezongen onderweg 
• Mogelijk meer verdieping in de viering aanbrengen? Bv vooraf op 

het schoolplein al iets vertellen, kinderen iets laten delen, 
connectie met de lichtjes. Met Jitte en Annemiek nadenken over 
verdieping volgend jaar. 

 
 
Ellis 
 
 
Ellis 

7. Schoolplein • Jan Willem gaat de bomen bijhouden (snoeiwerk) 

• Er is een afspraak gemaakt met wat mensen om te tuin 
winterklaar te maken 

• In het voorjaar moet er wat extra groen geplaatst worden op het 
schoolplein – datum prikken en hulp regelen 

• Hulp voor schoolplein onderhoud dient tijdig gevraagd te 
worden, het zou goed zijn om een jaarplanning te maken 

 
Niet besproken deze vergadering, openstaande punten vorige keer:  
• Valdemping gaat Stichting Condor betalen maar moeten we zelf 

regelen. Mario levert offerte en gaat afgraven en nieuwe 
snippers (winterversie) regelen. Ook wordt de speelplek 
vergroot en wordt afgescheiden van het plein d.m.v. een rij 
stammetjes. 

o Datum is nog niet zeker, herfstvakantie zijn Carolien en 
Lonneke er allebei niet.  

o Het bijhouden van de eventuele verversing van de 
snippers om de 2 a 3 jaar betaald de stichting niet. Dit 
kan deels op de schoolbegroting 

• Carolien zoekt contact met Joep Peters ivm de eik van de 
brandweer voor het schoolplein 

• Bernadette geeft aan dat er subsidie aankomt voor vergroening 
schoolpleinen vanuit de provincie, zij zal haar oren open houden. 

• Astrid heeft ingang bij Gelderlander voor een stukje mbt nieuwe 
schoolplein (kindertekeningen eventueel toevoegen maar niet 
de kindernamen erbij) 

• Uitwerken plan voor onderhoud – bijdrage kinderen en 
hulpouders, ook tekst voor ZE 

 
 
 
Carolien 
 
Carolien 
 
 
 
Carolien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carolien 
 
Bernadette 
 
Astrid 
 
 
Astrid/Carolien 



8. Financiën  • Van de 177 ouders moeten er nog 19 betalen voor school en 
fruitgeld 

• De klimgrepen zijn betaald, bleken overigens niet in het 
schoolpleinbudget te zitten 

• Er zijn pingpongballetjes, voetballen en hockeyballen besteld en 
betaald 

• Kascontrole gedaan, geen bijzonderheden 

Lotte 
 
 

9. Verdeling 
activiteiten  

Zie onder (los overzicht in dropbox nog aan te passen) Ellis 

Rondvraag Astrid is voornemens om na de kerst te stoppen als OR lid, wel kunnen 
we haar altijd om hulp vragen bij activiteiten. Dank voor je inzet 
Astrid! 

 

Afsluiting en 
nieuwe datum  

Volgende vergadering 23 januari (o.a. Carnaval, teamlid Bram – 
Locatie: lerarenkamer Zilverberg 

 
 

 

Datum Teamlid Onderwerpen 

woe 21 nov 2018 Janneke, Susanne o.a. Sint en Kerst 

woe 23 jan 2018 Bram o.a. Carnaval 

woe 27 mrt 2019 Evelyn o.a. Koningsspelen 

woe 8 mei 2019 ? o.a. Fietsexamen, Musical  

woe 19 juni 2018 - o.a. Evaluatie 

 

Activiteit Teamlid OR trekker  

St. Maarten Jitte en Annemiek Astrid en Ellis en Marion 

Kinderboekenweek Jacqueline, Susanne Anick en Ellis en Marion 

Lichtbrigade en Fietsexamen  

 
- Carolien, Astrid en Bernadette 

Versieren voor Sint en Kerst - Carolien en Anick 

Sintviering Hilde, Janneke en Denise Carolien en Anick 



Kerstviering Susanne en Evelyn Lotte, Astrid en  

Marieke, Menno 

Versieren voor Carnaval - Marieke en Lotte 

Carnavalsfeest Evelyn, Jitte en Bram Anick, Marieke, Menno 

Koningsdag Evelyn, Susanne en Bram Bernadette, Daniel en Ellis 

Sponsorloop Janneke Lotte en Anick 

Schoolreis Lonneke Lotte en Marieke 

Schoolplein Lonneke Carolien en Menno, Daniel 

Bedankje eind schooljaar en  

cadeautje kids na musical 

- Marieke en Ellis 

 

 


