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Datum: maandag 9 september 2019 
 
 
1. Opening 
Martine opent de vergadering en heet iedereen welkom. In het bijzonder Ingeborg. Zij zal 
komend jaar namens de Vuurvogel aanwezig zijn bij de vergaderingen. 
 
 
2. Goedkeuring verslag OR-vergadering 
Het verslag d.d. 25 april 2019 wordt goedgekeurd. Het verslag komt op de website van de 
Vuurvogel te staan. Ingeborg/Marloes 
 
 
3. Mededelingen Ingeborg 
• Er is gestopt met de app ‘Schoolpoort’ waarin informatie werd gedeeld met de ouders. Er 

wordt nog gezocht naar een alternatief. Tot die tijd zal de informatie per mail aan de 
ouders worden gestuurd. Ingeborg 

• Monique zal op vrijdag 20 september a.s. afscheid nemen van de Vuurvogel. De OR zal 
een cadeau namens de kinderen aanbieden. Alle kinderen mogen een ansichtkaart voor 
haar maken. Vanessa 

 
 
4. Mededelingen vanuit OR 
Verlichting opberghok 
Ingeborg zal navraag doen bij de beheerder. Ook staat het OR-hok vol met spullen van 
leerkrachten. OR zal dit binnenkort (weer) gaan opruimen. OR 
 
Nieuwe bieb 
Er is nog steeds behoefte aan extra hulpouders voor de bieb. Er is een oproep gedaan 
tijdens de informatieavonden voor de ouders. 
 
Klassenouder 
Er zal een overzicht komen voor de klassenouders, waarin de taken staan omschreven wat 
er van ze verwacht wordt. Alle klassenouders zullen dezelfde mail krijgen. We willen deze 
ouders betrekken bij de activiteiten die de OR organiseert. Deze data zullen aan het begin 
van het schooljaar bekend worden gemaakt zodat hier rekening mee gehouden kan worden. 
Deze informatie moet snel worden verstuurd. Martine/Ingeborg 
 
Incasso’s 
Er zal 2x per jaar een incasso worden verstuurd. Een voor de ouderbijdrage en een voor de 
schoolreisbijdrage. Hier zal ook in de Vogelvlucht aandacht aan worden besteed. 
Isabella/Marloes/Martine 
 
Briljant-klassen 
Vorige vergadering is er gevraagd of de naam van de ‘briljant’ klas in overweging genomen 
kan worden. Hier zal nogmaals naar gekeken worden door school. De vraag is of dit met 
name voor ouders een issue is of dat kinderen de benaming ook vervelend vinden. Naast de 
briljant klassen komen nu ook ‘Special Education Needs’-Regenbooggroepen om kinderen 
extra ondersteuning te geven. Hieraan gaan ongeveer school breed 10 kinderen aan 
deelnemen Dit zal eind september starten. Ingeborg 
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Ziekmelding 
Bij het vergeten ziek te melden van een kind, worden de ouders niet altijd gebeld door de 
leerkracht om te controleren waar het kind is. Zeker bij de hogere klassen waar kinderen zelf 
naar school gaan is dit wel belangrijk. Dit zal nogmaals onder de aandacht worden gebracht 
bij de leerkrachten. Ook zal in de Vogelvlucht uitleg komen om ouders te informeren over de 
procedure. Ingeborg 
 
Foto’s op website-leerkrachten 
De leerkrachten staan nu goed op de website. Een aantal foto’s is wat verouderd. Deze 
aanpassingen gaan PCBO-breed. Ingeborg zal dit oppakken. Ingeborg 
 
Jaarkalender 
De jaarkalender van de Vuurvogel is erg positief ontvangen. 
 
Geluidsinstallatie 
Vanuit de gebruikers van het Laakgebouw is aan de Vuurvogel/OR gevraagd een bijdrage te 
leveren voor een nieuwe geluidsinstallatie. Deze wordt dan door alle gebruikers gebruikt en 
iedereen is er dan ook voor verantwoordelijk. Er is ook gesproken of er mensen zijn met 
kennis om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor de aanschaf van een eventueel 
goedkopere geluidsinstallatie. Het is momenteel nog niet helemaal duidelijk wie wat gaat 
betalen en welke installatie er moet komen. Martine/Ingeborg 
 
Schoolshirts 
De schoolshirts zijn verouderd. We gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor nieuwe 
sportshirts. Ook wordt er gekeken of we sponsoren kunnen vinden voor een logo op de 
shirts. Marloes/Sabine 
 
 
5. Commissies 
Budgetten 
Martine legt uit hoe de budgetten bepaald worden. De begroting wordt ter goedkeuring 
voorgelegd aan de MR en zodra ze goedgekeurd zijn, zullen ze aan de commissies worden 
doorgegeven. Graag per commissie nog aangeven of er nog grote aankopen gedaan moeten 
worden (Sinterklaas, Kerst). 
 
Wijzigingen commissies 2019-2020 
Catherina sluit aan bij sportdag groep 3 t/m 8. 
Dianne sluit aan bij Pasen. 
 
Commissies: 
• Evaluatie schoolreisjes:  

Schoolreisjes zijn goed verlopen. Dinoland is een goed alternatief voor het Dolfinarium. 
Het protocol over het vragen van de hulpouders moet nog een keer vermeld worden in de 
Vogelvlucht. Dianne/Marloes 
 

• Avond4daagse: 
Zeer goed verlopen. Updates i.v.m. het slechte weer werden goed gecommuniceerd. 
Inschrijvingen kunnen komend jaar misschien via inschrijven.nl. Hier zit dan gelijk een 
betaallinkje bij. Martine 
 

• Kinderboekenweek: 
Deze is net opgestart. Bianca/Nicolien 
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• Laak2daagse->Beweegweek:  

Invulling is nog onbekend. Leonie 
 
• Schoolfotograaf: 

Deze staat gepland op woensdag 6 en donderdag 7 november 2019.  
 
 

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 Wesley/Kees, Suze, Willianne 
Kerstborrel voor ouders  Vanessa   
Pasen  Ellen Roosjen, Leonie (Dianne) Linda, Marit, Esther de V. 
Sport-/speldag groep 1 en 2  Dianne, Ellen Roosjen, Merlina  Mireille, Kim 
Koningsspelen/sportdag groep 3 
t/m 8  

Catherina, Ellen Rekké, Leonie  Ingeborg, Rianne, Mariëlle 

Schoolreis  Leandra, Martine Willianne, Rianne, Kim 
Avond4daagse  Martine   

 
 
6. Rondvraag 

Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
 
 

7. Data vergaderingen 2019-2020: 
• Donderdag 31 oktober 2019 
• Maandag 9 december 2019 
• Donderdag 13 februari 2019 
• Dinsdag 14 april 2019 
• Donderdag 25 juni 2019 - eten OR 
 
 


