Verslag OR-vergadering PCBO De Vuurvogel

____________________________________________________________________________________________________
Datum: dinsdag 8 februari 2022
1. Opening
Martine opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Goedkeuring verslag OR-vergadering
Het verslag d.d. 1 nov 2021 wordt goedgekeurd. Het verslag komt op de website van de
Vuurvogel te staan. Linda/ Leonie

3. Mededelingen Esther
•
•
•
•
•

•
•
•

Covid; veel ziektegevallen en vervanging is nagenoeg niet mogelijk ook door vertrek
van leerkrachten
NPO plan; loopt door
CITO; toetsingsmomenten vinden nu plaats
Vacature directeur; de sollicitatieprocedure wordt binnenkort gestart voor werving van
een directeur voor de school. Erik blijft aan totdat vacature is vervuld.
Mascotte; vanuit de Wensboom (Kerstviering) heeft de leerlingeraad besloten om een
mascotte te ontwerpen, dit ontwerp wordt binnenkort werkelijkheid. De mascotte kan
mee met sport/speldagen, schoolreisjes en allerhande schoolactiviteiten. Stukje
hierover schrijven voor de Vogelvlucht Esther
Declaraties penningmeester; duurt een tijd voordat declaraties worden vergoed. Kan
er worden nagegaan waar het stagneert. Martine
Doorgang sportdag/ schoolreisjes; gezien de huidige situatie en aanstaande
versoepelingen kunnen we er vanuit gaan dat de activiteiten doorgaan!
Cultuur fonds; er kan een tegemoetkoming ingediend worden bij het bedrijfsbureau
voor bijv. een spreker of ed. dit mogelijk voor commissies zoals Pasen.

4. Mededelingen vanuit OR
Speelgoed
Als het goed is, hebben de meeste groepen buitenspeelgoed besteld. Check of alle
declaraties zijn ingediend bij Penningmeester. Martine
Voorraadhok van de OR
Voorraadhok wordt in de komende vakantie, op woe 23 feb, opgeruimd door met name de
leerkrachten van groep 8. Raymond/Esther
Wensboom kerstviering
Leerlingenraad wil grotere voetbaldoelen. Isabella heeft veel varianten gevonden, verzoekt
Esther in overleg met de leerlingenraad een beslissing te nemen aangaande de afmetingen.
De stalen voetbaldoeltjes zullen dan tzt naar het kleuterplein verplaatst worden. Ook willen
de leerlingen graag een ‘vrienden’ bankje op het plein. Daarnaast is er in de wensboom
aangegeven dat de kleuters graag nieuwe verkleedkleren zouden willen hebben. Nagaan of
deze wens er nog steeds is.
Esther/Isabella
Nieuwe voorzitter
Martine geeft aan dat dit schooljaar het laatste jaar zal zijn als voorzitter binnen de OR.
Volgend jaar wil ze zeker nog een jaartje meedraaien in de OR, maar dan niet meer als
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voorzitter. Is er vanuit de OR iemand die het stokje volgend jaar zou willen overnemen?
Allen
Activiteiten OR
Aanleveren van stukje voor de Vuurvogel aangaande de activiteiten van de OR,
en tevens een herhaalde oproep voor een ouder die 1x per jaar de kascontrole wil verrichten.
Martine
Ouderbijdrage
Facturen voor ouderbijdrage zijn verstuurd in november. 77% van de bijdragen zijn
ontvangen. Herinneringen wordt deze maand verstuurd.
In de maand maart wordt de bijdrage voor de schoolreisjes verstuurd.
Fietsvernielingen
Laatste tijd meldingen van vernielingen aan fietsen op/ rond schoolplein zoals lampjes
afgebroken. Is bekend bij school en heeft de aandacht, daar waar kan checkt men de
camera’s die er hangen om te achterhalen hoe dit gebeurt. Leerlingen worden al verzocht
niet te spelen op en rond de fietsenrekken.
5. Commissies
• Evaluatie Kerst
Er is geen kerst knutsel gemaakt, de klei kan gebruikt worden voor de Paasviering of anders
tot volgend jaar. De uitvoering van een kerstmusical heeft ook niet plaatsgevonden dit wordt
ook bewaard voor volgend jaar.
• Pasen
Eerste overleg is gepland. Ellen Roosjen/Sabine/Catherine
• Schoolreisjes
Parken en bussen zijn gereserveerd. Aanstaande maandag wederom overleg, nu dat we
ervan uit gaan dat het doorgaat gaan we verder met de nadere planning. Sabine, Leonie
• Sport-en Speldagen (Koningsspelen)
Juun voegt zich bij Ivo voor organisatie tbv groepen 1/2.Juun/Ivo
Alvast de VOP-velden reserveren voor de Koningsspelen. Arjette/ Ellen R (Leonie/Dianne)
• Avond 4-daagse
Op internet staat de 4-daagse al wel vermeld, maar er is nog geen info vanuit de
overkoepelde organisatie. Ivo/ Martine

6. Rondvraag

7. Data vergaderingen 2022:
De volgende vergaderingen staan gepland op:
•
•

Maandag 28 maart 2022
Vrijdag 24 juni 2022 - eten OR
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