
Notulen OR vergadering dinsdag 15 maart. 

Aanwezig: Mieke, Anneke, Ceciel, Ellen, Wendy, Mariska 

Afwezig: Judith, Caroline, Hannie 

1. Opening vergadering. 

2. Goedkeuring verslag 19 januari 2016. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen op het vorige verslag. Het was allemaal helder, met 

dank aan Judith. 

3. Besproken items/ actiepunten. 

#budget knutselmateriaal: Hier is dit jaar niet voor begroot, maar er is wel veel 

reserve. Volgend jaar willen we hier €50 voor opzij zetten. Op dit moment is er bij de 

paascommissie geld over. Dit zou evt. gebruikt kunnen worden om wat versiersels 

aan te schaffen. 

# muziekinstallatie: Hannie zou dit meenemen. Aangezien zij er niet is, nemen we dit 

punt mee naar de volgende vergadering. De installatie is wel weer gemaakt! 

# Losten Kattendans 5-12: Aangezien het budget voor 5-12 niet al te groot is, gaat het 

niet lukken om hiervan ook nog de kosten van de Kattendans (€+/- 170) te betalen. 

Peter heeft het voor een aantal jaren vast laten leggen, dus zouden de kosten voor 

school zijn? Mieke gaat hierover met Peter in gesprek. 

# Ranja tonnen: deze zijn nog niet aangeschaft Wendy gaat erachteraan. 

# Mail OR: we hebben een email adres: orprbeatrix@skozok.nl en een wachtwoord. 

Anneke heeft de inloggegevens hiervan en houdt de mail in de gaten. 

4. Ingekomen stukken. 

We hebben een financieel jaarverslag binnen. Verder alleen folders voor 

schoolreisjes. 

5. Evaluatie Carnaval. 

De ochtend was goed verlopen. De kinderen van groep 8 hadden goed hun best 

gedaan om alles mee te regelen en te helpen. De optredens gingen ook goed en de 

puntenborden was een mooie aanvulling. Voor de eerst keer was het verzoek aan de 

kinderen om eigen bekers mee te nemen. Vooral bij de BB waren er verschillende 

kinderen die niets bij zich hadden. Mochten we vaker werken met eigen bekers zal 

dit steeds gewoner worden. Wel zou de leerkracht evt. een dag van tevoren even 

moeten vermelden dat de kinderen hun beker niet vergeten.  

De spellen waren leuk voor de meesten, maar er blijven kinderen die er minder aan 

vinden. Eten en drinken was ook goed; wel volgende keer kijken voor meer paprika 

chips en minder naturel.  

Ook is het idee om bekerborstels aan te schaffen, zodat de plastic bekers van school 

iets schoner over en weer gaan. 

Nog steeds wordt de optocht gemist, vandaar dat we volgend jaar eerder moeten 

kijken of dit weer te realiseren is. Anneke heeft contact gehad met de oud-prinsen en 



deze mannen zouden het verkeer wel willen regelen. We moeten dus eerder bijeen 

komen om alles te regelen. 

6. Aankomende activiteiten. 

#Pasen: We beginnen met een paasviering in de aula. Daarna gaan we spelletjes 

doen met groepjes van alle klassen door elkaar. De OR leden zetten alles klaar. Na de 

spellen volgt een brunch, waarvoor de kinderen iets meenemen van een aftekenlijst. 

De ochtend wordt beëindigd met een klassikaal samenzijn. Het eten wat over is 

wordt naar de voedselbank gebracht. 

# Fotograaf: Donderdag 7 april komt de fotograaf weer. De foto’s zijn deze keer 

digitaal te bestellen. Dit is voor ons een stuk makkelijker. Het is wel redelijk vroeg in 

het jaar, maar dan kregen we extra korting. Wel is er die dag ook verkeersexamen. 

Er wordt een bericht naar de ouders gestuurd, waarin ook vermeld wordt dat er een 

familiefoto is; ze kunnen dan rekening houden met kleding van broertjes en/of 

zusjes. 

# Koningsspelen: deze is op 22 april. Er wordt een sponsorloop bij de Ploeg 

georganiseerd. Er wordt nog naar een doel gezocht. Idee is de wensambulance.  

Deze dag beginnen we met een ontbijt, waarvoor de school al is opgegeven. Om 9.30 

uur gaan we naar de Ploeg waar iedereen wordt verwelkomd en ook het koningslied 

gezongen wordt. Natuurlijk is er ook een warming-up. Het zou leuk zijn om veel 

publiek te krijgen dus in de nieuwsbrief wordt iedereen hiervoor opgetrommeld. Er 

komt een apart parcours voor de OB en BB. In de pauze krijgen de kinderen iets 

lekkers. We sluiten af met een voorlopige uitslag en lopen daarna gezamenlijk terug 

naar school.  

7. Rondvraag/mededelingen. 

Ellen: moeten we niet vaker hulp inschakelen van ouders om met activiteiten te 

helpen? Hier zijn de meningen over verdeeld. Soms heb je hulp nodig, maar dan 

komt bijna niemand helpen. Maar het is ook voor te stellen dat ouders mee willen 

helpen en ook kunnen zien wat er op school allemaal aan activiteiten zijn. 

8. Sluiting vergadering. 

Anneke bedankt iedereen en sluit de vergadering. 

 

 


