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Datum: dinsdag 8 december 2020
1. Opening
Martine opent de ‘Zoom’-vergadering en heet iedereen welkom.
2. Goedkeuring verslag OR-vergadering
Het verslag d.d. 2 november 2020 wordt goedgekeurd. Het verslag komt op de website van
de Vuurvogel te staan. Het verslag d.d. 8 september 2020 moet ook nog op de website
worden geplaatst. Annette/Marloes
3. Mededelingen Annette
• Annette bedankt de OR voor de mooie versiering van de school voor Sint en Kerst.
• Juf Carin Scheele zit 40 jaar in het onderwijs. Dit wordt 40 dagen gevierd met elke dag
een cadeautje van de verschillende groepen. De OR zorgt voor een cadeau op donderdag
17 december a.s.
• Bijna alle groepen hebben buitenspeelgoed besteld. De kinderen zijn er erg blij mee.
• Bijna alle leerkrachten kunnen, ondanks Corona, nog lesgeven op school. Er zijn gelukkig
nog maar weinig leerkrachten ziek. Een enkele groep krijgt thuisonderwijs wanneer het
niet opgevangen kan worden.
• Begin januari zal de ABC-groep voorleesdagen voor de kinderen organiseren. Dit is een
leuke start van het nieuwe schooljaar.
4. Mededelingen vanuit OR
Facebookpagina PCBO de Vuurvogel
De Facebookpagina van de Vuurvogel wordt steeds beter gevuld. Verschillende leerkrachten
en de OR hebben er al berichten op laten plaatsen. Graag de ouders via Parro op de hoogte
stellen dat deze pagina er is. Het heeft in de nieuwsbrief gestaan maar deze wordt toch
minder goed gelezen. Annette
Update incasso’s ouderbijdrage
Alle incasso’s zijn verstuurd. Inmiddels is al 70% betaald. Er is een aantal storneringen. Dit
kan ook komen door de afwijkende naam bij het afschrift (Ondersteunings Stichting).
We zullen Parro niet gaan gebruiken om de incasso’s te innen. Dit is een vrij dure oplossing.
Vanuit de groepen 1 en 2 zijn er vrij weinig incassoformulieren (37 van de 125 leerlingen). Dit
komt waarschijnlijk omdat dit formulier al bij aanmelding van de school wordt meegestuurd.
Vaak zijn de kinderen dan nog maar 2 of 3 jaar. Oplossing zou kunnen zijn om dit formulier
mee te sturen wanneer ze de welkomstmail ontvangen. Dit is 4 maanden voor aanvang van
de school. Annette
Voor de huidige groepen 1 en 2 zal nogmaals een incassoformulier uitgeprint worden
meegegeven aan de leerlingen. Erwin/Martine
Mogelijkheden klassen-/hulpouders
Voor de klassenouders is het nog niet duidelijk hoe zij alle ouders via Parro moeten
bereiken. Bijvoorbeeld bij een hulpvraag voor het versieren van de school, gaat de mail toch
via de leerkracht. Het moet mogelijk zijn. Annette zal een draaiboek maken voor de
klassenouders. Annette
Snappet
Niet elke ouder is tevreden over Snappet in de groepen 5. Zij maken zich zorgen over te veel
schermtijd. School is hiervan op de hoogte. Er is een brief gestuurd naar de ouders waarin
wordt uitgelegd wat de voordelen van Snappet zijn. Annette
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Mondkapjes
De vraag is of er in school mondkapjes gedragen moeten worden tijdens bijvoorbeeld het
uitdelen van de boeken. Ondanks dat school een openbaar gebouw is, zijn scholen en
kerken uitgesloten van deze verplichting. Het hoeft dus niet maar mag natuurlijk wel.
Engels onderwijs
Er komt een vraag wanneer het vak Engels wordt opgenomen in de jaarplanning. Het blijkt
dat onze school de aansluiting met de middelbare scholen mist op dit gebied. Dit punt zal
worden meegegeven aan de MR om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Martine
5. Commissies
• Evaluatie schoolfotograaf
De 2 dagen dat de schoolfotografen zijn geweest zijn goed verlopen. Het scheelde enorm
veel tijd/organisatie dat er geen broertjes/zusjes foto’s waren (i.v.m. Coronamaatregelen).
Zodra de klassenfoto’s akkoord zijn zullen de inlogkaarten uitgedeeld gaan worden.
Isabella/Marloes
• Evaluatie Sinterklaas
De intocht is, ondanks de soberheid, heel goed ontvangen. Doordat de Sint al op het
schoolplein stond en dit leuk versierd was, gaf het een feestelijk gevoeld. Doordat er
minder Pieten aanwezig mochten zijn was het nog wel een strak programma om alle
groepen langs te gaan. Het schoencadeautje is goed ontvangen.
• Kerst
De kerstviering in de kerk zal dit jaar niet doorgaan. Ook een kerstdiner op
school/kerstborrel voor alle ouders kan helaas niet doorgaan.
Voor de kinderen zal er een Kerstontbijt zijn.
Elke groep heeft een bord en glas gekregen om te versieren. Dit kunnen de kinderen dan
gebruiken bij het ontbijt.
Ook mag elke kind een wens opschrijven en deze in de wensboom hangen. De
leerkrachten zullen een top 3 per groep maken en daar wordt een winnaar uit getrokken.
Het gaat om een wens die uitgevoerd kan worden.
Er zijn kerstkaarten gemaakt voor de ouderen in het verzorgingstehuis.
Er wordt gevraagd of er budget is om nieuwe kerstbomen aan te schaffen. Een aantal
bomen is niet meer compleet. De kerstcommissie zal gaan inventariseren wat er nodig is.
Ellen/Isabella
• Schoolreis
De schoolreisjes zijn gepland in de laatste week van juni. We zullen begin volgend jaar
kijken wat de mogelijkheden zijn. Martine
6. Rondvraag
Er zijn geen vragen voor de rondvraag.
7. Data vergaderingen 2020-2021:

De vergaderingen staan gepland op:
• maandag 8 februari 2021
• dinsdag 30 maart 2021
• vrijdag 25 juni 2021 - eten OR

