
Verslag OR-vergadering PCBO De Vuurvogel 
____________________________________________________________________________________________________	 	
	
Datum: maandag 25 mei 2020 
 
 
1. Opening 
Martine opent de ‘Zoom’-vergadering en heet iedereen welkom. We starten met een 
rondje om te horen hoe het met iedereen gaat in deze bijzondere periode. Ondanks dat 
de combinatie thuiswerken/lesgeven aan de kinderen soms best pittig is, gaat het bij 
iedereen goed. 
 
 
2. Goedkeuring verslag OR-vergadering 
Het verslag d.d. 9 december 2019 wordt goedgekeurd. Het verslag komt op de website van 
de Vuurvogel te staan. Annette/Marloes 
 
 
3. Mededelingen Annette 
• Annette geeft aan dat het ook voor de leerkrachten een pittige tijd is. Veel leerkrachten 

zijn alweer hele dagen aan het werk. Gelukkig zijn de meeste kinderen en leerkrachten 
gezond. De afgelopen periode is er noodopvang geweest voor de ouders die werkzaam 
zijn in de vitale sector. Dit waren gemiddeld 15 kinderen per dag. 

• Komende periode wordt er goed gekeken naar hoe het thuisonderwijs is gegaan. Ook 
wordt er gekeken naar de sociale aspecten van het kind. Vanuit de PCBO is er besloten 
om de Cito’s toch af te nemen. Hierdoor kunnen eventuele hiaten aan het begin van het 
nieuwe schooljaar worden opgepakt. De overdracht met de leerkrachten van komend 
schooljaar zal met extra aandacht worden gedaan. Het is nog niet duidelijk of kinderen al 
in de vakantie extra werk meekrijgen. 

• Op 8 juni a.s. zullen alle kinderen weer volledig naar school gaan. 
• Het is nog niet duidelijk of de groep 7 kinderen een voorlopig schooladvies krijgen. 

Annette 
• Groep 8 zal een afscheidsavond en/of kamp krijgen. Hoe dit wordt ingevuld wordt nog 

naar gekeken. 
• Er wordt gesproken over een eindejaarscadeau voor alle kinderen om het schooljaar toch 

nog leuk af te sluiten. Aan de OR wordt gevraagd hierover mee te denken. Optie zou ook 
een ijscokar op school kunnen zijn. Annette/OR 

 
 
4. Mededelingen vanuit OR 
OR-leden 
Helaas hebben Nicolien en Leandra aangegeven komend jaar niet meer deel te nemen aan 
de OR. We zullen op een later, passend moment afscheid nemen om ze te bedanken voor 
hun inzet. We zullen op zoek gaan naar nieuwe OR-leden. Martine 
 
Incasso’s-penningmeester 
De facturen voor de schoolreis zijn niet verstuurd omdat deze helaas niet door kunnen gaan. 
Het is waarschijnlijk mogelijk om vanuit Parro facturen te versturen. Judith en Isabella zullen 
dit gaan bekijken. Isabella 
Isabella heeft aangegeven komend jaar de functie van penningmeester neer te leggen. Wel 
zal zij in de OR-commissie blijven. We zullen op zoek gaan naar een nieuwe 
penningmeester. Er zal een oproep komen in de Vogelvlucht. Annette/Isabella/Martine 
Het kamp voor groep 8 is wel betaald. Even in de gaten houden of dit wel/niet door kan 
gaan. Annette/Isabella/Martine 
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Schoolshirts 
Voor schoolvoetbal zijn er schoolshirts uitgedeeld en door de kinderen mee naar huis 
genomen. Deze moeten weer ingeleverd worden bij de administratie. Er zal via de 
leerkrachten een oproep worden gedaan. Annette/Marloes 
 
Klassenouders 
Aan het begin van komend schooljaar zal er vroegtijdig een overzicht worden gemaakt met 
data/activiteiten waarbij de OR hulp kan gebruiken. OR 
 
 
5. Commissies 
• Pasen-niet doorgegaan 

Alles is afgehandeld. Er zijn geen openstaande kosten meer. Volgend schooljaar zal 
Pasen op school worden gevierd. 

 
• Sportdag-niet doorgegaan 
 Alles kon op tijd afgezegd worden. Sportivate heeft er wel uren inzitten maar deze zijn 
 voor hun rekening. Komend jaar kunnen deze plannen worden gebruikt. 
 
• Koningsspelen-niet doorgegaan 

Er waren MBO-studenten geregeld om de sportdag te organiseren. Helaas kon het niet 
doorgaan. Er zijn alleen foto’s gedeclareerd. Verder is alles afgehandeld. 
 

• Schoolreisjes-niet doorgegaan 
De bussen van Besseling konden op tijd worden geannuleerd. Ook de parken zijn 
afgezegd. Julianatoren is al wel betaald. Nagaan of dit al is teruggestort. Isabella/Martine 
Er is nog gekeken of de schoolreisjes in september georganiseerd konden worden maar 
besloten is dat dit toch te vroeg is. Vandaar dat ze in april/mei 2021 georganiseerd zullen 
worden. Groep 7 heeft alleen geen Walibi (uitsmijter) schoolreis gehad. Eventueel nog 
over nadenken wat hiermee te doen. OR 
 

• Schoolreisbijdrage 
Doordat niet alle activiteiten zijn doorgegaan is er budget over. Voorstel is om dit komend 
jaar te gebruiken voor het (structurele) tekort bij de schoolreisjes en daarom komend jaar 
deze bijdrage niet te verhogen. Annette/Martine 
 

• Sint: 
Dit jaar organiseert de Vuurvogel weer de intocht. Sint zal worden gevraagd of hij wil 
komen. Ook zal er nog gekeken worden of er nieuwe spullen aangeschaft moeten worden 
(Sintboek/Pietenpakken). Bianca/Vanessa 
 

• Schoolfotograaf: 
De schoolfoto’s zijn door 72% van de ouders besteld.  
De schoolfotograaf staat gepland op woensdag 15 en donderdag 16 januari 2020.  
Isabella/Marloes 

 
• Kerst: 

Komend jaar zal de Kerstviering in de kerk gaan plaatsvinden. Ook zal er weer een 
kerstborrel voor de ouders worden georganiseerd. Ellen Rekke/Vanessa 
Van afgelopen jaar komt er nog een factuur van de slager. Vanessa/Isabella 
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Voorlopige indeling commissies per schooljaar 2020/2021 
 
Commissie  O.R.-lid   Leerkracht 
Schoolfotograaf  Isabella, Marloes Mariëlle 
Kinderboekenweek  Bianca, vacature  
Sinterklaas  Bianca, Catherina, Ellen Roosjen?   
Kerst  Ellen Rekké, Isabella  
Kerstborrel voor ouders  Martine, Vanessa  
Pasen  Ellen Roosjen, Leonie  
Sport-/speldag groep 1 en 2  Catherina, Merlina?   
Koningsspelen groep 3 t/m 8  Dianne, Ellen Rekké, Leonie  
Schoolreis  Martine, Sabine  
Avond4daagse  Martine, Ivo  

 
 
6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
 

7. Data vergaderingen 2019-2020: 
• Er zal een nieuwe datum worden geprikt en er zal worden gekeken wat de mogelijkheden 

zijn om het jaar af te sluiten. 
 
 
 


