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Datum: maandag 2 november 2020 
 
1. Opening 
Martine opent de ‘Zoom’-vergadering en heet iedereen welkom.  
 
 
2. Goedkeuring verslag OR-vergadering 
Het verslag d.d. 8 september 2020 wordt goedgekeurd. Het verslag komt op de website van 
de Vuurvogel te staan. Annette/Marloes 
 
 
3. Mededelingen Annette 
• Annette geeft aan dat, ondanks de bijzondere periode waarin we zitten, we toch blijven 

kijken naar alles wat wel door kan gaan.  
• De Laak2daagse had als thema techniek. Dit was een groot succes. 
• ABC organiseert binnenkort een digitale sessie over media wijsheid. Dit is naar alle 

ouders gecommuniceerd via de nieuwsbrief. 
• Ook de studiedagen van de leerkrachten gingen via Zoom en waren erg zinvol. 
• De schoolbieb is een groot succes. Dankzij de inzet van ouders kunnen de leerlingen 

vaak nieuwe boeken uitkiezen. 
• Uitval van de leerkrachten valt gelukkig nog heel erg mee. De leerkrachten die ziek zijn 

kunnen nog goed vervangen worden of d.m.v. thuisonderwijs. 
• Er is een enquête onder de ouders gehouden. De OR geeft aan dat de vragenlijst erg lang 

was. Een aantal OR-leden heeft het daarom niet helemaal ingevuld. Ook was het invullen 
van open antwoorden niet mogelijk. Annette geeft aan dat dit een automatisch programma 
is. Zij zal dit terugkoppelen en kijken of de enquête de volgende keer korter kan. Annette 

• Er wordt steeds meer informatie geplaatst op de Facebookpagina van de Vuurvogel. De 
OR geeft aan dat juist nu de communicatie naar de ouders erg belangrijk is. Veel ouders 
komen niet meer op school en krijgen dus niet meer alles mee. Omdat de nieuwsbrief via 
Parro verstuurd wordt, lezen veel ouders deze op de telefoon. Daardoor wordt er nog wel 
eens informatie gemist. Verzoek is om via de leerkrachten een bericht naar alle ouders te 
sturen dat er een Facebook pagina is (en binnenkort ook een Instagram pagina). Annette 

• In de eerste schoolweek zijn er ‘Math science’ shows geweest waar alle kinderen 
mochten komen kijken. Daarna konden de kinderen zich opgeven voor een cursus na 
schooltijd. Dit wordt erg enthousiast ontvangen. 

• De OR vraagt of elke groep inmiddels buitenspeelgoed heeft aangeschaft. Annette zal dit 
navragen. Zodra alles binnen is komt er een berichtje in de Vogelvlucht dat dit speelgoed 
is aangeschaft vanuit de ouderbijdrage. Annette/Martine 

• Groepen 6 krijgen vanaf dit jaar het programma ‘Rots en Water’ aangeboden. 
 
 
4. Mededelingen vanuit OR 
Incasso’s-penningmeester 
Alle declaraties van afgelopen jaar zijn ingediend. Het jaar 2019-2020 kan dan ook financieel 
worden afgesloten. Erwin/Martine 
 
Budgetten commissies  
De budgetten voor de commissies zijn vastgesteld en goedgekeurd door de MR. Per 
commissie zullen de budgetten doorgegeven worden. Erwin/Martine 
 
Klassenouders 
Er zal een overzicht worden gemaakt met data/activiteiten waarbij de OR hulp kan 
gebruiken. Deze wordt gestuurd naar alle klassenouders. De eerste hulp bij Sint en Kerst is 
al uitgevraagd. Martine 
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Ouderbijdrage 
De incasso’s voor de ouderbijdrage worden deze week verstuurd. 
 
Foto’s commissies 
Zoals eerder genoemd is het belangrijk om de activiteiten die wel kunnen doorgaan zoveel 
mogelijk te laten zien (d.m.v. Facebook/Instagram). Graag per commissie hier aan denken. 
Dit kan door een berichtje met foto te sturen naar Mariëlle Hendriks.  
 
 
5. Commissies 
• Kinderboekenweek 

Er zijn verschillende activiteiten georganiseerd tijdens de Kinderboekenweek. Er is een 
voorleeswedstrijd voor groep 5 gehouden en er is een schrijver langs geweest. 

 
• Schoolfotograaf 

Deze staat ingepland op woensdag 4 en donderdag 5 november 2020. Er wordt nog een 
mail naar alle ouders gestuurd op welke dag welke groep op de foto gaat. 

 
• Sinterklaas 

Dit jaar organiseert de Vuurvogel weer de intocht. Sinterklaas zal op het schoolplein 
staan. De kinderen lopen er langs en gaan dan naar de eigen klas. 
De schoencadeaus/cadeaus zijn binnen. 
De hogere klassen gaan lootjes trekken en ontvangen € 3,- per kind. Erwin/Bianca 
Er wordt gebrainstormd over de inkomst van Sinterklaas (eventueel iedereen tegelijk 
toespreken via Digiboard/livestream), over de pepernoten (wel/niet voorverpakt) en over 
het aantal Pieten (helaas mogen er maar maximaal 3 Pieten komen). 
Vrijdag 13 november a.s. wordt de school versierd. Er wordt om grote dozen gevraagd. 
OR 
  

• Kerst 
De kerstviering in de kerk zal dit jaar niet doorgaan. Ook een kerstdiner op 
school/kerstborrel voor ouders kan helaas niet doorgaan. 
Er wordt gebrainstormd over de mogelijkheden.  
Eventueel een ontbijt/lunch voor de kinderen. Alles moet dan wel voorverpakt zijn. Erwin 
De hogere groepen kunnen voor de buurtbewoners zingen.  
Aan de Kerstknutsel zal meer tijd/budget worden besteed.  
Idee kan ook nog zijn om MBO studenten een animatieprogramma te laten verzorgen. 

 
• Schoolreis 

Het is nog even afwachten of de schoolreisjes dit jaar door kunnen gaan. Data zijn wel 
onder voorbehoud opgenomen in de jaarkalender (half mei of eind juni 2021). Martine 

 
 
6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
7. Data vergaderingen 2020-2021: 
 De vergaderingen staan gepland op: 

• dinsdag 8 december 2020 
• maandag 8 februari 2021 
• dinsdag 30 maart 2021 
• vrijdag 25 juni 2021 - eten OR 

 


