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Datum: maandag 8 februari 2021 
 
1. Opening 
Martine opent de ‘Zoom’-vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Linda 
de Wagt die namens school aanwezig is en Arjette als nieuw OR-lid. 
 
 
2. Goedkeuring verslag OR-vergadering 
Het verslag d.d. 8 december 2020 wordt goedgekeurd. Het verslag komt op de website van 
de Vuurvogel te staan. Linda/Marloes 
 
 
3. Mededelingen Linda 
• Naast het Facebook account heeft de Vuurvogel sinds kort ook een Instagram account. 

Gevraagd wordt om dit via Parro aan alle ouders door te geven. Dit wordt beter gelezen 
dan de nieuwsbrief van school. Linda 

• Er komt voor groep 5 een ‘Schappet-café’ avond waarin wordt uitgelegd hoe het 
programma werkt en wat de voordelen ervan zijn. Dit is tot nu toe nog niet gebeurd en 
veel ouders hebben daarom nog veel vragen/ontevredenheid. Het systeem heeft 
verschillende leerlijnen en kan dus per niveau per kind worden ingezet. Op school zijn er 
ook leerboeken bij. Tijdens het thuisonderwijs werd daar geen gebruik van gemaakt 
waardoor het lijkt alsof kinderen meer achter het scherm zitten maar dat is in de klas dus 
minder. Schnappet zal in april/mei worden geëvalueerd en bij positief advies zal dit 
komend jaar ook worden doorgevoerd in de groepen 6 t/m 8. 

• De animo voor het Vuurvogelcafé is niet hoog. Ook de avondeditie leverde niet meer 
animo op. De vraag is om mee te denken hoe er meer ouders bereikt kunnen worden. Dit 
omdat de ouders niet meer op school mogen komen en de directie de lijnen naar de 
ouders kort/open willen houden. OR 

• Er is veel gebruik gemaakt van de noodopvang. Per leergroep was er steeds een 
leerkracht aanwezig om de kinderen op te vangen. 

• Over het algemeen is thuisonderwijs goed gegaan. De aanpassing naar elke dag 1 of 2 
inbelmomenten is positief ontvangen. Het was soms wel zoeken in de PowerPoint waar 
welke opdracht stond.  

• Groep 8b heeft een test gedaan met thuisonderwijs via Google Classroom. Ook hierbij 
waren er 2 inbelmomenten en konden de leerlingen zelf hun werk inleveren en hadden 
direct contact met de leerkrachten. Er komt nog een evaluatie maar mocht dit positief zijn 
dan kan dit eventueel de volgende keer weer worden ingezet.  

• Alle groepen mogen sinds vandaag weer naar school. Behalve de groepen 7 en 8. Zij 
gaan in halve klassen 2 of 3 dagen per week naar school. 

• Het gaat goed met alle leerkrachten. Er zijn sneltesten voor de leerkrachten beschikbaar 
zodat zij niet zolang op een uitslag hoeven te wachten. 

• Er wordt gevraagd naar het bewegingsonderwijs. Jelle mag helaas nog geen les in de 
gymzaal geven. Veel leerkrachten gaan met de kinderen naar buiten of naar het Kaipark. 
De komende 2 weken blijft dit zo. Hopelijk hebben de kinderen daarna weer gymles in de 
zaal.  
Er wordt wel gekeken of bewegingsonderwijs in de hele school hetzelfde kan zijn. Nu 
hangt het nog van de leerkracht af of er wordt bewogen tijdens de reken-/spellingles. 

• Alle leerkrachten hebben namens de OR een bedankje gekregen voor de extra inzet de 
afgelopen periode. Dit is erg positief ontvangen. 
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4. Mededelingen vanuit OR 
Update incasso’s ouderbijdrage 
Alle incasso’s zijn verstuurd. Inmiddels is 75% betaald. De herinneringen zullen komende 
week verstuurd worden. 
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. 
De komende week zullen de incassoformulieren aan deze groep kinderen meegegeven 
worden. Vanaf nu zal het formulier meegestuurd worden wanneer ze de welkomstmail 
ontvangen. Dit is 4 maanden voor aanvang van de eerste schooldag. Linda 
 
Komende activiteiten 
Er is nog geen zicht op welke en of er activiteiten de komende periode door kunnen gaan. 
We wachten de persconferentie af. Dit houdt in dat we na de voorjaarsvakantie meer 
duidelijkheid hebben. 
 
5. Commissies 
• Evaluatie Kerst 

Helaas kon de Kerstviering niet doorgaan. De kerstknutsel (bord en glas om te versieren) 
is nog niet door elke leerling gemaakt. Dit zullen de leerkrachten zelf inplannen om te 
maken voor bijvoorbeeld Pasen. 
Er zijn veel kerstwensen door de leerlingen/leerkrachten en per groep ingeleverd. Helaas 
heeft niet elke groep dit kunnen doen omdat de school ineens dicht ging. 
Een overzicht van alle wensen zal de kerstcommissie naar Linda sturen. Er kan dan 
worden gekeken naar het budget en of/wat haalbaar is. Ellen R./Isabella/Linda 
Het voorstel is om een gedeelte van de kerstwensen neer te leggen bij de Leerlingenraad. 
Wellicht hebben zij ideeën hoe de wensen uit te voeren. Linda 
 
De meest voorkomende wensen zijn: 
Groepen 1/2:  
Meer speelgoed zoals Lego, Duplo, klei, spelletjes, verkleedkleren. Wellicht een oproep 
doen aan de ouders in overleg met de leerkrachten-wat is er al. 
 
Groepen 3 t/m 8:  
• Een net boven het voetbalveld/hogere hekken en grotere doelen. 
• Meer buitenspeeltijd. 
• Meer naar het Kaipark. 
• Een feestje voor de hele school (wellicht eindfeest voor de hele school met trampoline, 

ijsjes, poffertjes). 
• Meer pleinwacht (i.v.m. pesten). 
• Een Vuurvogel mascotte voor de toernooien. 
• Meer gekleurde muren in school. 
• Meer creativiteit op school t.w. koken, knutselen, muziek/dans, kersmusical.  
Ellen/Isabella 
 

• Sportdag 
Het is nog niet duidelijk of deze door kan gaan. Voor de zekerheid moeten al wel vast de 
sportvelden worden gereserveerd. Wellicht is er een mogelijkheid om per groep iets te 
organiseren. Of dat Jelle een livestream kan organiseren voor deze dag. Er zal vast 
nagedacht worden over alternatieven. Catherina/Dianne/Ellen/Ivo/Leonie 

 
• Pasen 

Er is nog geen contact geweest met de leerkrachten. Het is nog niet zeker of de viering 
door kan gaan maar de school kan wel versierd worden met bijvoorbeeld Paastakken. 
Ellen/Leonie 
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• Schoolreis 

De schoolreisjes zijn gepland in de laatste week van juni. Het is nog niet duidelijk of dit 
door kan gaan. Martine 

 
 
6. Rondvraag 

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

• dinsdag 30 maart 2021 
• vrijdag 25 juni 2021 - eten OR 

 


