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1. Opening 
Martine opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Annette Vegter. Zij 
is namens school aanwezig. 
 
 
2. Goedkeuring verslag OR-vergadering 
Het verslag d.d. 31 oktober 2019 wordt goedgekeurd. Het verslag komt op de website van de 
Vuurvogel te staan. Annette/Marloes 
 
 
3. Mededelingen Annette 
• Schoolpoort is vervangen door ‘Parro’. Zodra alle ouders deze app hebben geïnstalleerd 

zal dit als enige communicatiemiddel worden gebruikt. Nu wordt de info ook nog per mail 
verstuurt. In de toekomst zullen er ook foto’s gedeeld worden en kan ook de facturatie via 
‘Parro’ lopen.  

• De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan het nieuwe schoolplan. Eens per 4 jaar moet dit 
naar het bestuur worden gestuurd. De MR heeft hier inzage in gehad. Er zijn 6 
verbeterpunten uitgekomen t.w.: 
1. pedagogisch klimaat (escalatieladder),  
2. didactisch handelen leerkrachten (verschillende niveaus leerlingen),  
3. zicht op ontwikkeling (digitaal systeem),  
4. ICT (IPad lessen),  
5. gebouw (lokalen, kasten, schilderen),  
6. talentontwikkeling (4x wijzer, portfolio).  

Er wordt gevraagd of er meer aandacht gegeven kan worden aan de leuke initiatieven op 
school. Bijvoorbeeld door een ‘Wist u dat’ in de Vogelvlucht. Er gebeuren mooie dingen 
tijdens schooltijd, maar hiervan zijn niet alle ouders op de hoogte. Annette 

 
 
4. Mededelingen vanuit OR 
MR 
Martine is aanwezig geweest bij MR-vergadering. Fijn om te horen waar zowel de MR als de 
OR mee bezig is. Een belangrijk punt is dat de schoolbijdrage elk jaar door de MR goed 
gekeurd dient te worden. Eind van dit schooljaar moet de hoogte van de bijdrage bekend zijn 
zodat de MR hier goedkeuring op kan geven. Vervolgens is er dan voldoende tijd voor de 
OR/penningmeester om dit door te voeren bij de betalingen. Martine 
 
Incasso’s 
De herinneringen voor de incasso’s voor de ouderbijdrage zijn verstuurd. Er zijn hierdoor ook 
nog betalingen voor schooljaar 2018-2019 binnengekomen. Isabella 
Vraag is of er een andere manier is om de € 3,- voor de groepen 5 t/m 8 voor Sint te 
verkrijgen. Nu moet er contant geld worden opgehaald in het centrum waarna er 355 zakjes 
gemaakt moeten worden. OR zal navraag doen bij andere scholen en besluit nemen in 
volgende vergadering. OR 
 
Verlichting/lekkage opberghok 
De beheerder is hiervan op de hoogte. Het OR-hok staat vol met spullen van leerkrachten. 
Zij zullen dit z.s.m. opruimen. Ook is er weer een lekkage geconstateerd. OR 
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Klassenouders 
Er is aan een aantal groepen een hulpvraag uitgegaan voor de op-/afbouw Sint en op-
/afbouw Kerst. De opkomt was prima. Ook de leerlingen van de groepen 8 hebben goed 
geholpen. Voorstel is om voor komend jaar al vroegtijdig (vergadering juni) een agenda te 
maken met data/activiteiten waarbij de OR hulp kan gebruiken. OR 
 
Schoolshirts 
Het nieuwe schoolshirt zijn besteld. Zodra deze binnen zijn zullen we hier aandacht aan 
besteden in de Vogelvlucht. Ook om de sponsoren te bedanken.  
We zullen een aantal ‘oude’ kleutershirts houden als reservekleding. We gaan kijken wat we 
kunnen doen met de overige oude schoolshirts/goed doel: bijvoorbeeld recycle Universiteit, 
schenken Kringtex. We zullen hier begin februari een besluit over nemen. 
Annette/Isabella/Marloes/Martine 
 
Speelgoed vanuit de OR 
Er is nieuw buitenspeelgoed aangeschaft. De leerkrachten en leerlingen zijn hier heel blij 
mee. 
 
 
5. Commissies 
• Sint: 

De Gondelier heeft dit jaar de intocht verzorgd. Zij hebben ervoor gekozen om dit niet zo 
groots te doen. 
Dit jaar hebben alle kinderen van de groepen 1 t/m 4 hetzelfde cadeau gekregen. Dit is 
goed ontvangen. De cadeaus die over zijn gaan naar Stichting Jarige Job. 
Er zal nog gekeken worden of er nieuwe spullen aangeschaft moeten worden (Sintboek). 

 Bianca/Leandra/Nicolien 
 

• Schoolfotograaf: 
De schoolfotograaf staat gepland op woensdag 15 en donderdag 16 januari 2020.  
De vraag is of deze foto’s al gebruikt kunnen worden voor de rapporten in maart. 
Waarschijnlijk is dit niet haalbaar maar er zal nogmaals navraag worden gedaan. Mocht 
dit niet lukken dan zullen de foto’s voor het laatste rapport van dit jaar kunnen worden 
gebruikt. Isabella/Marloes 

 
• Kerst: 

Op donderdag 19 december a.s. zal er ’s ochtends op school een dienst zijn voor de 
kinderen. ’s Avonds is er een Kerstdiner op school. Tegelijkertijd is er voor de ouders op 
school een borrel. Catherina/Ellen Rekke/Vanessa 
Er wordt gevraagd naar een muziekboxje. Deze is aanwezig bij de kleuters. Annette 

 
• Schoolreisjes:  

De schoolreisjes zijn geboekt. Deze zullen binnenkort worden gecommuniceerd in de 
Vogelvlucht. 
maandag 18 mei 2020 - groepen 1/2 en 7 
dinsdag 19 mei 2020 - groepen 3 en 4 
woensdag 20 mei 2020 - groepen 5 en 6 
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Wijzigingen commissies 2019-2020 
• Dianne heeft studenten geregeld om te helpen bij de sportdag groepen 3 t/m 8. Zij zal 

daarom naar die commissie gaan. 
• Ivo zal gaan helpen bij de Avond4daagse. 
 
Commissie  O.R.-lid   Leerkracht 
Schoolfotograaf  Isabella, Marloes Mariëlle, Martine 
Beweegweek Leonie Inge, Rianne 
Kinderboekenweek  Bianca, Nicolien Inge, Mariëlle, Marita 
Sinterklaas  Bianca, Leandra, Nicolien  Marit, Peter, Irene 
Kerst  Catherina, Ellen Rekké Kees, Suze, Willianne 
Kerstborrel voor ouders  Vanessa   
Pasen  Ellen Roosjen, Leonie (Dianne) Linda, Marit, Esther de V. 
Sport-/speldag groep 1 en 2  Ellen Roosjen, Merlina  Mireille, Kim 
Koningsspelen/sportdag groep 3 
t/m 8  

Catherina, Dianne, Ellen Rekké, 
Leonie  

Yasmijn, Martine, Rianne 

Schoolreis  Leandra, Martine Willianne, Rianne, Kim 
Avond4daagse  Martine, Ivo  

 
 
6. Rondvraag 

De vergadering van februari is verplaatst van donderdag naar dinsdag. 
 
 

7. Data vergaderingen 2019-2020: 
• Dinsdag 11 februari 2020 
• Dinsdag 14 april 2020 
• Donderdag 25 juni 2020 - eten OR
 


