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Datum: dinsdag 19 september 2022 
 
1. Opening 
Martine opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Stephanie, 
ouder komt kennismaken met de OR en Agnes, nieuwe directrice.  
 
2. Mededelingen vanuit school 
Agnes stelt zich voor. Ze vraagt de OR of ze willen zorgen voor luizenspullen. 
Sabine 
 
3. Mededelingen vanuit OR 

• Schoolreisjesbijdrage is met goedkeuring van de MR verhoogd naar 32,50 
euro. In komende vogelvlucht wordt dit aangekondigd. Martine  

• Komt er nog een hardcopy van de schoolkalender? Nee, de kalender van 
school staat online op Parro. 

• Op de schoolwebsite staat nog een oude kalender. Graag aanpassen. Agnes 

• Buitenspeelgoed- budget is er nog. Willen de klassen die er nog geen gebruik 
van hebben gemaakt dit doen. Agnes  

• Schoolshirts: dit jaar voor het eerst gebruikt tijdens schoolreisjes en avond 
4dgse. Bij schoolreisjes, vanwege het weer, gingen de shirts over de jassen 
en dat paste niet. Mogelijk misschien hesjes aan schaffen ipv shirts?  

• Kamp valt nu weer samen met de Avond 4-dgse, wat enorm jammer is voor de 
groepen 8. Is teruggekoppeld aan Esther van Montfrans. Mogelijk al 
reserveren voor het jaar erop als dit weer samenvalt. 

• Hulpouder lijst: brief/ flyer opstellen om ouders te werven voor bijdrage aan 
diverse commissies. Mogelijk oproep doen en men kan zich dan aanmelden 
bij mailadres van de OR. Mogelijk een vrijwilligers appgroep opstellen.    

• Bij de factuur voor de ouderbijdrage, een bijlage toevoegen met toelichting 
waar het voor is. Martine 

• Als OR- team op de foto (schoolfotograaf). Isabella/Arjette. Na een 
commissie een stukje verslag van wat er gedaan is, terugblik, ook voor 
bekendheid van de OR.  

• Status voetbaldoeltjes en mogelijk een bankje; zijn er ouders die willen helpen 
sponsoren geld/ tijd. Doorgeven aan penningmeester wat de extra kosten zijn. 
Isabella 
Een aantal gaat ook navraag doen bij de voetbalvereniging. Streven voor kerst 
dit rond te maken en te installeren. Laten weten aan Isabella. 

• Gezonde school keurmerk: in hoeverre ligt die verantwoordelijkheid bij school/ 
dan wel ouders. In de groep gooien hoe het team er tegenover staat. Bij 
leerkrachten onder de aandacht brengen de fruitdagen. Agnes 
 
Mogelijk wat regelen bij supermarkten als er ‘overschot’ is, Appelboeren met 
overschot van appelen, voor de kinderen die het niet vanuit huis meekrijgen.     

 
4. Commissies 
 

• Kinderboekenweek; overleggen verlopen wat moeizaam, komt niet tot 
besluiten. 5 okt. Start kinderboekenweek. Een stukje info van tevoren in de 
Vogelvlucht communiceren. Ellen/Ilona 
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• Schoolfotograaf; 2 en 3 nov. Ruimte is een probleem, wordt waarschijnlijk in 
de lokalen op de vleugel. Vanaf 12 uur tot 14 uur hulp nodig voor halen en 
brengen van de klassen, graag opgeven bij Isabella. Dit jaar andere 
groepsfoto, blokkenfoto, ipv de lange foto. Nog na te denken over andere 
afscheidsgroepsfoto van groepen 8. Geen broertje en zusje foto. 
 

• Schoolreisjes; hadden we eigenlijk begin dit schooljaar willen organiseren, 
maar dat was niet mogelijk omdat alles al vol zat. Schoolreisjes vinden nu 
plaats op 16 en 17 mei 2023. Het is wel de bedoeling dat volgend schooljaar 
de schoolreisjes in september plaatsvinden.  

 
 
6. Rondvraag 
 
In de bijlage de commissies van dit jaar. 
 
 
7. Data vergaderingen 2022/2023: 
 

• Maandag 31 okt 2022 
• Dinsdag 29 nov 2022 
• Woensdag 25 januari 2023 
• Maandag 6 maart 2023 
• Dinsdag 9 mei 2023 

 


