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Notulen OR-vergadering:  2 november 20:00u De Sprankel 
 
 
Aanwezig: Marjon, Wilske, Carola, Rianda, Janneke, Ilse, Christel, Merel, Marjolein, 
Marieke, Frank, Thera, Anneke, Vera (notulist) 
Afmelding: Judith, Chantal  
 

1. Opening 
 
Wilske opent de vergadering met nog een kort voorstelrondje in verband met veel nieuwe 
leden. 

 
2. Notulen/actielijst vorige vergadering 

 
De notulen worden vastgesteld. Marjon vraagt of de Picoos (buitenspeelgoed) al zijn 
geïntroduceerd bij de kinderen. Deze zijn in elk geval nog niet aangekondigd aan ouders. 
Rianda gaat dit navragen.  

 
3. Mededelingen OR/MR/Team  

 
-Geen mededelingen vanuit OR.  
-Binnen de MR is nog steeds een vacature open. 
-Mededelingen team:  
Juf Kimm maakt kleine stapjes in haar re-integratie. Roy blijft nog wat langer vervangen.  
Juf Carien is op challenge geweest. Yinte vervangt nog en kan op de maandag en 
dinsdagen bijspringen.  
Dane en Sandra zijn een aantal dagen per week ambulant om Rianda te ondersteunen nu 
zij ook op de Ester werkt.  
Rianda is bezig met de begroting voor 2023. Het leerlingaantal zal minder worden dan vorig 
jaar, maar dat klopt wel met de prognose.   

 
4. Terugblik Jantje Beton, Sprankeldag, Schoolfotograaf 

 
-Jantje Beton: De actie is weer afgerond. Wilske krijgt nog bericht over hoeveel loten er 
verkocht zijn. 
-Sprankeldag: Het was helaas slecht weer, waardoor er moest worden geïmproviseerd. Er is 
nog niet geëvalueerd met de commissie, maar de eerste reacties van de kinderen waren 
positief.  



Er was uiteindelijk genoeg ouderhulp, maar dat heeft veel moeite gekost. Het feit dat er voor 
de hele dag hulp werd gevraagd, vormde voor sommige ouders een drempel om zich aan te 
melden. Sommige hulpouders vonden de communicatie niet duidelijk en/of te laat.  
De leerlingenraad heeft al wel geëvalueerd: 
Top: Dat er meerdere elementen waren en dat je vrij was om te kiezen wat je wilde. Dat er 
goed nagedacht was over de veiligheid (marshmallows boven waxinelichtjes). Ook fijn dat er 
dingen droog waren, je hoefde niet voor iets nats te kiezen. Leuk zoals het aansloot op het 
thema Kinderboekenweek. 
Tip: Een afgebakend vak voor het spel vuur-water-spons, nu gingen de kinderen te ver.  
Algemene vraag vanuit de leerlingenraad: Zouden kinderen mee mogen denken over de 
organisatie van dergelijke dagen? Kinderen willen een vel met ideeën maken en deze 
inleveren. Ze beginnen nu eerst met Kerst: week of 8 van tevoren.   
-Schoolfotograaf: Het was een leuke dag. Er waren 6 kinderen afwezig in verband met 
ziekte. Daardoor zijn ook niet alle klassenfoto’s gemaakt. Dit wordt op 18 november 
ingehaald.  

 
5. Sinterklaas 

 
Anneke en Marjolein gaan morgen het snoepgoed voor 5 december en voor in de schoen 
bestellen. Chantal gaat met 2 ouders van de Hartenaas aan het verhaal werken. Ze zullen 
aansluiten bij Sinterklaasjournaal. Ook kijkt de commissie naar een ‘grotere’/uitgebreidere’ 
aankomst van de Sint na meerdere Coronajaren.  
Vraag aan Marjon: Kunnen de cadeautjes voor de surprises vanuit de OR-pot worden  
betaald, zodat er geen financiële problemen ontstaan bij ouders? Ja, de Sintcommissie mag 
zelf bepalen hoe het budget wordt ingezet.  
Frank geeft aan namens de Versiercommissie: Hartenaas heeft gevraagd of wij 11 
november willen aansluiten bij het versieren van de school in Sinterklaassferen. Marjon, 
Merel, Ilse, Marieke kunnen waarschijnlijk aansluiten. Tijden worden nog gecommuniceerd 
via de groepsapp.  
Tips vanuit de leerlingenraad: Geef een duidelijke uitleg bij de surprises. Het moet duidelijk 
zijn dat je echt iets maakt voor een ander. Voor kinderen die geen spullen/ideeën hebben en 
daardoor niet thuis aan een surprise kunnen werken: Kunnen zij na schooltijd een aantal 
momenten op school knutselen? De commissie overlegt hierover.  

 
6. Kerst 

 
De kerstactiviteit staat gepland voor de donderdagavond. De kinderen willen graag weer een 
kerstdiner. De leerlingenraad vroeg om een kerstman.  
Rianda zit samen met Dane en Brigitte vanuit het team in de commissie. Zij geeft aan dat de 
OR ook iets voor de kinderen zelf kan organiseren en niet (alleen) iets voor ouders. Er kan 
worden gedacht aan de ontvangst op school, een koortje, de harmonie, een rode loper en/of 
vuurkorven. Eventueel kan er geld worden ingezameld voor een goed doel.  
De Hartenaas heeft ook (waarschijnlijk?) dezelfde avond een kerstactiviteit. Zij hebben al 
aangegeven de kerstversiering met ons te willen delen.  
Willen we de kerstversiering op donderdagavond of op vrijdagochtend opruimen? Het is 
goed om ook andere ouders (buiten de OR) te vragen om te helpen versieren en opruimen. 
Bijvoorbeeld via Parro.  
 

7. Rondvraag 
 

-Vera: op Dropbox staan veel draaiboeken van andere jaren. Wilske kan de wachtwoorden 
voor Dropbox mailen aan de nieuwe leden. Of is Sharepoint handiger, aangezien het team 
daarmee werkt? Een andere optie is dat de werkgroep zelf zorgt dat de benodigde 
informatie wordt overgedragen aan nieuwe leden. 



-Marjon: De ouderbijdrage is landelijk in het nieuws. Marjon ziet dit jaar een flinke afname in 
aantal bijdragen. De nadruk in de media lag ook op het vrijwillige karakter van de bijdrage. 
Wat willen we hiermee? Verlagen of afschaffen? Iedereen kan hier alvast over nadenken, 
zodat het de volgende vergadering op de agenda kan.  
Bij sommige (nieuwe) ouders blijkt de mail over de ouderbijdrage in de spam-box terecht te 
zijn gekomen. Mogelijk is daardoor ook door minder ouders betaald? Er komt een nieuw 
bericht naar ouders, waarbij wordt aangegeven dat een eerdere mail mogelijk in de spam-
box is beland en dat ze alsnog kunnen betalen als ze dat willen. Marjon stuurt Rianda een 
bericht hierover om op Parro te zetten  
-Marjon: Er is (naast Huub) nog 1 persoon nodig voor de kascontrole van vorig jaar. Thera 
mag dit niet meer doen, aangezien ze nu zelf in de OR zit. Het zou fijn zijn als iemand 
meerdere jaren de kascontrole wil doen. Marieke vraagt of Martijn dat wil doen.  
-Marjolein: Er is mogelijk nog een nieuwe ouder geïnteresseerd in de OR. Kan zij komen 
kijken, of zijn er al genoeg leden? Nieuwe leden mogen nog steeds aansluiten bij de OR. 
Maar goed om te benadrukken dat er ook nog een vacature is in de MR. 
 
 

8. Sluiting, volgende vergadering op maandag 12 december, tevens ALV.  
 
 
 
 
 
 


