
 

Notulen or vergadering De Hoge Voorde 08-12-2020 

 

Notulen vergadering OR 
 
Datum:  08-12-2020 
Tijd    :  20.00 uur  
Locatie:  online 
Notulist: Jiska 
Aanwezig: Nadia, Linsey, Maureen, Sander R, Sander T,Lisa, Leonie en  Jiska 
Afwezig:  Danielle, Geertje  
 

1. Welkom: Geert Vlogman heeft aangegeven op dit moment plaats in de OR en werk niet te 

kunnen combineren. Hij wil graag wel betrokken blijven, dus bij hulp kunnen we hem 

inschakelen.  

2. Vaststellen notulist: Jiska  

3. Vaststellen agenda: Datum MR vergadering volgt nog. Zie Rondvraag  

4. Update financiën en bank (Sander T): Brieven naar ouders zijn gestuurd. De meeste tikkie’s zijn 

betaald. Betalingen lopen nu via factuur of Tikkie. Incasso is opgezegd.  

5. Terugblik sinterklaas (Nadia, Linsey): Positieve reacties op cadeautjes. Iedereen heel tevreden; 

viering is goed en rustig verlopen. Voor volgend jaar een idee om de gemaakte surprises tentoon 

te stellen? Deze wens is/ wordt bij het team neergelegd.  

6. Schoolfruit (Linsey): organisatie van fruit snijden en verdelen loopt goed. Schoolfruit duurt nog 

tot 19 april 2021.  

7. Kerst: kerstcommissie is druk bezig met alle voorbereidingen.  

8. Sponsoring voor een project door ‘de Werf’  ideën allen / school? Er is nog geen duidelijkheid 

over de sponsoring vanuit de Werf. Idee is om een plan te maken voor het stuk grasveld. School 

staat hier ook positief tegenover. Maar eerst moet er duidelijkheid komen vanuit de Werf, dan 

pas kunnen concrete plannen gemaakt worden.  

9. Communicatie binnen klassen met ouders onderling appgroepen? Initiatief moet vanuit ouders 

komen. Groep 3 heeft nu wel een app groep, groep 6 ook al. Ervaringen zijn wel positief met 

appgroep; ouders hebben daardoor kortere lijntjes met elkaar. Leerkrachten zitten niet in deze 

appgroep. Sander R. zal hierover nadenken en evt. een opzet maken 
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10. Stukje voor nieuwsbrief  door PR: Terugblik Sinterklaasviering (betrokkenheid OR hierbij) en 

kerstviering zal Danielle schrijven.  

11. Nieuwe leden: Er heeft zich iemand aangemeld voor de OR bij Danielle. Hij zal contact met 

Sander R. opnemen.  

12. Rondvraag: Sander R: datum MR vergadering is verzet; 11 januari of 19 januari? Sander R. zal 

deze week een datumprikker rondsturen.   

Maureen: Manon komt na de kerstvakantie terug van haar verlof. Het is nog onduidelijk of 

Maureen of Manon vergadering van OR gaat bijwonen.                                                                                                                   


