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Notulen vergadering or 
 
Datum:  29-10-2020 
Tijd    :  20.30 uur  
Locatie:  online 
Notulist: Linsey 
Aanwezig: Daniëlle, Geertje, Jiska, Linsey, Maureen, Nadia, Sander R, Sander T,  
Gast:  Geert Vlogman  
Afwezig:  Lisa, Leonie 
 

1. Welkom: Geert Vlogman komt proeven hoe het bij de or gaat, welkom. 
 

2. Vaststellen notulist: Linsey  
 

3. Vaststellen agenda: geen aanvullingen 
 

4. Update financiën en bank (Sander T). 
Incasso is bij de bank afgekeurd, reden is onbekend. We zeggen de incasso nu op, omdat dit 
te kostbaar is.  Deze 130 ouders die hadden aangegeven te willen betalen via incasso, 
ontvangen binnenkort een brief van Sander om een nieuwe keuze te maken, tikkie of een 
factuur. 

 
5. Update ‘Oorsprong OR’ en informatievoorziening (Geertje).   

Geertje geeft aan dat er in het regelement/statuten staat dat de or uit maximaal 11 leden 
mag bestaan. Op dit moment zijn er 9 leden en dus nog 2 lege plekken beschikbaar. 
De pr functie verder opstarten. Verder gaat het prima, en loopt het. 

• Bespreken nieuwe infobrief OR  (Allen) 
Brief is inmiddels naar de ouders. Volgend schooljaar wel opnieuw bekijken of 
deze nog actueel is. Dit doen voordat Leidienke deze opnieuw gaat versturen! 

• PR activiteiten nieuwsbrief? 
De or activiteiten transparant communiceren naar de ouders via Leidienke. 
Danielle en Nadia verzorgen dit 

 
6. Terugblik schoolfoto’s, reacties 

• Graag ouders vragen om feedback en of het rendabel is. 

• En de fotograaf benaderen, met de vraag, hoe de verkoop(cijfers) zijn. IS het nog wel 
rendabel om dit te doen? Is het nog van deze tijd ? Of is een klassenfoto, doorgaans 
voldoende? 
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7. Update activiteiten die komen gaan…… 

• Sinterklaas (Nadia en Linsey) 
Afgelopen dinsdag is er overleg geweest.  
Cadeautjes voor de groepen 1 t/m 4 zijn reeds gekocht. 
Vrijdag 13 november gaan de groepen 5 t/m 8 lootjes trekken, en worden 
de € 5,00 euro enveloppen uitgedeeld in de klas. 
Eerste opzet voor het programma is gemaakt en zal verder uitgewerkt 
worden binnen de commissie  

• Kerst (Jiska, Daniëlle en Lisa) 
De kerstactiviteit zal plaatsvinden op de vrijdag ochtend 19-12 i.p.v. 
donderdag avond. Dit door de huidige coronamaatregelen, waarbij geen 
ouders op school(plein) mogen. 

• Alle kinderen hebben deze dag om 12 uur kerstvakantie. 
Voorstel is binnen de commissie gemaakt en zal verder worden 
uitgewerkt. 

• Schoolfruit 
              Is toegekend aan de Hoge Voorde ( woe. 11-11 t/m ma.19-4-2021) 
              Voor de maandag – woensdag – vrijdag. 

   App groep is inmiddels gestart, Linsey zal de coördinatie verzorgen.                                         

   Nieuwe aanmeldingen zijn nog welkom. 

8. Update sponsoring voor een project door ‘de Werf’   
De vraag is of dit nog wel door zal gaan deze keer. Sander R zal navraag doen. 
Er is nog niet echt een concreet voorstel. Wel zijn er ideeën:  
- techniek tafel 
- schoolplein in Wichmond ziet er erg mooi uit. Nadia stuurt foto’s in de or app. 
Wensen verzamelen en eventueel verder uitwerken. 
Meer ideeën zijn welkom ( Misschien een oproep doen in een nieuwsbrief ?) 
 

9. Communicatie social schools, stand van zaken nu tov begin schooljaar. 

• Berichten uit de klas worden als erg positief ervaren. Nog wel verschillend per leraar/klas, 
de hoeveelheid info de ouders krijgen via Social schools 

• Geertje vraagt zich af of het noodzakelijk is om Social school berichten op zondag te 
verzenden? Gezien het meestal geen noodzakelijke berichten zijn t.b.v. de volgende 
(maan)dag.  

• Voorkeur voor de overige 6 dagen. Maureen bespreekt dit met Hennie. 
 

10. Nieuwe leden? 
Volgende vergadering is op 8 december, wie wil is welkom en  kan aansluiten 
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11. Rondvraag 
 Daniëlle: wie gaan er volgend schooljaar het schoolreisje organiseren? Daniëlle met Nadia of  
 Leonie 
 Gaat de bijeenkomst met de MR nog door? Komt er een nieuwe datum? Zou Het eventueel  
 online kunnen? 
 Er hangen doeken aan het hek, waar zijn deze van? Het is de week van de pleegzorg 
 Geertje: Bedankt ons allen en geeft aan met zwangerschaps/beballingsverlof te gaan.  
 Begin volgend jaar sluit ze zich weer aan bij de OR. Mail ed sturen we wel naar haar.  
 Fijn verlof Geertje 
 Maureen: De avond4daagse en Cito’s vallen wat ongelukkig samen. Cito’s kunnen niet 
 verzet worden ivm andere activiteiten, planning is al rond. 
 Nadia:  Is het misschien een idee om een sponsorloop of flessen actie te houden? Wat zou 
 het doel dan zijn? 
 Geert: Bedankt dat hij aanwezig mocht zijn. 


