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Datum: maandag 27 september 2021 
 
1. Opening 
Martine opent de ‘live’ vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Erik, de 
nieuwe interim-directeur. Hij tezamen met Esther v. Montfrans en Eliah van ’t Noordende 
zullen afwisselend aanwezig zijn bij de OR-vergaderingen.  
 
 
2. Goedkeuring verslag OR-vergadering 
Het laatste verslag d.d. 8 februari 2021 was reeds goedgekeurd. Het verslag staat op de 
website van de Vuurvogel. Marita/Leonie 
 
 
3. Mededelingen Erik 
 
Erik stelt zich voor in de Ouderraad vergadering. Hij is begonnen als leerkracht, daarna 
directeur en inmiddels is de Vuurvogel zijn 12e school. Zijn drijfveer is ‘van betekenis zijn’. 
Kees Lummel gaf vlak voor de zomervakantie aan dat hij een andere baan had, en het 
bestuur wil voldoende tijd nemen om een goede directeur te vinden, daarom hebben ze 
gekozen voor een interim-directeur. Erik heeft geen grote doelstellingen meegekregen vanuit 
het bestuur. Hij heeft wel een aantal aandachtspunten zoals o.a. de communicatie in het 
team en naar de ouders.  
 

• Erik vraagt hoe communicatie vanuit school naar de ouders toe wordt ervaren? Dat wordt 
positief ervaren; berichten van leerkrachten in Parro is toegenomen. Begin van het 
schooljaar was er met name in groep 1 en 2 wat weinig communicatie richting de ouders, 
dat is door school opgepakt. Wat ouders wellicht niet weten is dat je een duimpje kan 
geven als reactie dat je het bericht van de leerkracht hebt gelezen. Dit wordt onder de 
aandacht gebracht in de volgende Vogelvlucht. Erik 

• Erik is in alle klassen geweest om kennis te maken met de kinderen.  

• Corona maatregelen: school volgt de landelijke richtlijnen. Er zijn geen cohorten meer, 
wat betekent dat de groepen gezamenlijk buitenspelen. In school worden groepen wel 
enigszins uit elkaar gehouden. De 1,5 meter afstand wordt geadviseerd en wordt dan ook 
in school gehanteerd, ook met ouders in school. Als er nu meerder positieve testen zijn in 
een klas dan gaat de gehele klas in quarantaine. Vorige week waren er 7 kinderen uit 
een klas positief en deze klas is in quarantaine gegaan. Nu is er 1 melding uit de 
bovenbouw. Alle (verpakt/onverpakt) traktaties mogen weer, dit omdat alle maatregelen 
zijn komen te vervallen. 

• Er komt een instroom groep, streven is start in nov/dec. Waarschijnlijk volgend jaar ook 
nog een instroomklas, want er zijn al 50 nieuwe aanmeldingen/leerlingen.  

• De NPO gelden hebben het probleem van de leraren tekorten nog niet opgelost.  
Vervanging van leerkrachten is nog altijd een grote uitdaging. Eriks visie op het tekort 
aan leraren is om het anders te organiseren.  

• Martine is vorige week aangeschoven bij de MR. Er is goedkeuring ontvangen op de 
ouderbijdrage van 22,50 euro en schoolreisje 27,50 euro voor dit schooljaar. Het bedrag 
voor de schoolreis is niet kostendekkend, maar kan dit jaar opgevangen worden door een 
kleine reserve in het OR budget. Mogelijk is het volgend jaar niet mogelijk en zal de 
bijdrage omhoog moeten. 
 
Wettelijk: ook al wordt de bijdrage niet voldaan het kind/ de kinderen mogen wel mee. 

 Stichting leergeld wordt ingeschakeld als gezinnen moeite hebben met het voldoen van    
 de bijdragen. Erik wil persoonlijk contact opnemen met ouders die de ouderbijdrage   
 (stelselmatig) niet voldoen om andere redenen. Hij wil in een gesprek toelichten waar de   
 bijdrage voor bedoeld is. Erwin/ Erik 



Verslag OR-vergadering PCBO De Vuurvogel 
____________________________________________________________________________________________________  
 

 

 

 
 
4. Mededelingen vanuit OR 
 
Engels onderwijs 
Er zijn ervaringen van leerlingen die op de middelbare school niet goed mee kunnen komen 
in de Engelse les. Hoe is de aansluiting vanuit school naar het voortgezet onderwijs? Erik 
geeft aan dat de school de leerlijn Groove Me gebruikt. Dit zijn veelal opdrachten in 
muziekvorm met een native speaker. Doel is ‘begrijpen’. In groep 8 werken ze met een 
idioomlijst. Er is door school navraag gedaan bij de 3 middelbare scholen waar veel 
leerlingen naar toe gaan en hier zijn geen klachten over het Engelse niveau van de 
leerlingen. De vuurvogel houdt zich aan de leerlijn. 
 
Wensboom kerstviering 
Wat is er gedaan met de uitkomsten van de wensboom? Dit zou opgenomen worden met de 
leerlingenraad, maar deze heeft al plaatsgevonden. Vanuit de ouderbijdrage is er een budget 
om een aantal wensen uit te voeren. Dit opnemen met de bouwco Martine/Leonie 
 
Fruitdagen 
Woensdag en Vrijdag is fruitdag, maar dit wordt niet in elke klas gehanteerd. Wens is dat ‘het 
gezonde schoolbeleid’ weer aandacht krijgt. Erik checkt of het in schoolgids staat en zal dit 
meenemen in de communicatie in de Vogelvlucht. Erik 
Er wordt geïnformeerd naar het project ‘de gezonde school’ en mogelijk subsidie aanvraag. 
Erik wil dit uitzoeken Erik 
 
Ventilatie 
Hoe is t met de ventilatie geregeld? Erik is aan het inventariseren hoe dit ervoor staat. Op dit 
moment houden leerkrachten ramen open. Erik 
 
Leerlingenaantallen  
Het aantal leerlingen is wat gedaald, is daar een reden voor? Erik heeft vernomen dat het 
een tijdelijke daling is. Er wordt over ongeveer 4 jaar weer piek verwacht door de ‘corona 
baby’s’. Wat ook zo is, is dat scholen wisselend populair zijn, weliswaar is de Vuurvogel een 
stabiele school waar de leerlingenaantallen redelijk gelijk blijven en leerkrachten veelal 
langer dan 10jr werkzaam zijn. 
 
Communicatie 
Een van de OR leden geeft aan een stukje te willen schrijven over (een van) de leerkrachten 
in de vogelvlucht. Ellen 
 
OR leden gezocht 
Bij de OR wordt nog versterking gezocht van een ouder(s) met kinderen in de kleuterklassen. 
Denk aan de sportdag voor de groepen 1 tm 2. Graag deze oproep in vogelvlucht 
meenemen. Erik 
 
 
5. Commissies 

• Kinderboekenweek 
De boekenmarkt is op 14 okt, er komt een schrijver en leerkrachten zijn bezig een 
vossenjacht te organiseren. Hoe is de animo voor ouders die in de klas over hun beroep 
willen vertellen. Dat is nog niet bekend. Suzanne, Martine 
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• Schoolfotograaf 
Op 27 en 28 okt. komt de fotograaf. Lokaal moet nog door leerkrachten geregeld worden, 
voorstel is om wederom gebruik te maken van de lokalen op de brug. Voorstel is om geen 
broertjes/zusjes foto’s te doen: levert veel stress op in de klas, kinderen dwalen door 
school etc…. De klassenfoto zal weer een samengestelde foto worden. Met de fotografen 
zal worden overlegd om wat meer spontaniteit en afwisseling in de opstelling aan te 
brengen. En voor de teamfoto van de leraren wordt de suggestie gedaan dat zij weer 
springend op de foto gaan. Isabella, Arjette 

 

• Sinterklaas 
Dit jaar is de Gondelier verantwoordelijk voor de intocht. Doordat de maatregelen er niet 
meer zijn, is er weer ruimte voor meer pieten. Op de vrijdag voor 5 december vindt de 
viering plaats. Bianca, Ellen Roosjen, Suzanne 
 

• Kerst 
 Wordt dit jaar groot gevierd. Hart van Vathorst dient gereserveerd te worden. Het diner is      
     waarschijnlijk op de 23e dec. Isabella, Catherine, Ellen Rekke 
 

• Schoolreisjes 
Planning is dat deze in 1e week van April plaatsvinden. Let op qua planning want de 
Koningspelen zijn ook in april, dat deze niet te dicht bij elkaar gepland worden. Sabine, 
Leonie 

 
 
6. Rondvraag 
Voorstel om de volgende vergadering ook om half 8 te laten starten. Daar stemmen de 
aanwezigen mee in.  
 
 
7. Data vergaderingen 2021-2022: 
 De volgende vergaderingen staan gepland op: 

• Maandag 1 november 2021 
• Maandag 6 december 2021 
• Dinsdag 8 februari 2022 
• Maandag 28 maart 2022 
• Vrijdag 24 juni 2022 - eten OR  

 


