
Notulen OR vergadering maandag 4 november 2019 

Aanwezig:  Marieke Hulshof (voorzitter), Ilse Oude Meijers, Maarten Leuverink, Lisette 

Diepemaat, Judith Kroep, Wendy Mentink, Jurgen Eijsink en Rachel Folmer 

(notulist) 

Team:   Judith Asbreuk 

Afwezig:  Katja ter Huurne, Loes Hassink en Sandra Mensink 

 

Marieke opent de vergadering om 20.05 uur. 

 

Mededelingen: 

Wanneer we willen schaatsen met de leerlingen van de bovenbouw, kan men gebruikmaken 

van een gratis bus. Dit kan worden aangevraagd bij de gemeente en zal dan zijn i.p.v. gym 

die week voor groep 6, 7 en 8. Materiaal is daar aanwezig, maar leerlingen die zelf schaatsen 

hebben, deze wel graag meenemen. De Bonifatius heeft dit al gedaan. Judith vraagt Aafke of 

zij dit wil navragen bij de Bonifatius. 

Wat betreft fotograaf en AVG. Dit staat er los van. De fotograaf zet niets online o.i.d., er zijn 

dan ook geen specifieke eisen. 

Namens Loes: Na het kamp van dit jaar (groep 8) vraagt Niek de borgsom terug.  

Namens Loes: De €5,00 biljetten zijn besteld, voor lootjes trekken. Zodra dit binnen is, gaat 

het naar Sandra, inclusief enveloppen. 

Notulen afgelopen keer: 

Deze zijn goed gekeurd. 

Vanuit de actielijst: 

Judith overlegt met het team of groep 8 na de kerstvakantie (in de ochtend) Rudie kan 

helpen met het schoolplein opruimen (i.v.m. vuurwerk) en koppelt dit terug. 

Maarten heeft alle adresgegevens van vaders die wel extra willen helpen rondom 

activiteiten waarbij opbouw nodig is. 

NL-Doet is aangevraagd. 



Schoolfotograaf zijn wat ideeën uitgewisseld. Er zijn 3 offertes binnen gekomen en 

prijsverschil is niet heel groot. Ilse en Sandra gaan hiervoor bij elkaar zitten. Volgende keer 

weer op de agenda. 

Grote actie om extra geld te genereren: er zijn verschillende ideeën. Eieren verkopen rond 

Pasen, Heitje voor een karweitje, statiegeld actie, rommelmarkt in het voorjaar, chocolade 

eitjes verkopen rond Pasen, stroopwafel verkoop, bloembollen. In ieder geval verkoop van 

iets. Voorkeur heeft om dit te organiseren richting het voorjaar. Volgende vergadering 

komen we hier op terug en maken dit specifieker. 

Sandra heeft via haar werk het springkussen kunnen vastleggen voor de Koningsspelen. 

Vanuit de Ouderraad: 

Ingekomen post:  

Geen bijzonderheden. 

Lief en Leed: 

Geen bijzonderheden. 

Sinterklaas: 

Cadeaus voor de kinderen zijn besteld, lespakket is binnen en ideeën ontstaan.                              

Wat betreft Sint cadeaus, deden we altijd per klas. Iedere klas €25,00. Dit jaar doen we 

echter het geld bij elkaar en halen buitenspeelgoed. Volgend jaar zal er één bedrag zijn om 

te besteden voor de school, een groter cadeau. Dit zal niet gelijk zijn aan €25,00 per klas, 

maar een lager totaal bedrag. Dit is nog verder te bepalen.                                                              

Het cadeau (buitenspeelgoed) zal in de sporthal worden aangeboden.                                                        

Weet iemand nog Pieten? We hebben er 3. Lisette vraagt Nina en Marieke vraagt Ruben, 

een oud-leerling.                                                                                                                                       

We zijn druk met het vervoer. Strooipiet kon niet op de afgesproken datum en komt nu 

dinsdag 26 november. 

Kerstborrel: 

Dit loopt. Wel wat vragen. Doen we wel/geen eten?? Laatste 2 x is de afname tegen gevallen 

en moest er veel worden weggegooid. Kunnen ook kiezen voor hapjes of bv alleen soep of 

alleen broodjes. Wendy geeft aan wel zelf soep te willen maken. Waar we ook voor kiezen, 

we moeten dit wel goed communiceren met alle ouders, omdat sommige wellicht ook 

rekening er mee houden dat er eten bij is. 

 

 



Enquête:  

Pasen en Sinterklaas stonden niet op de enquête en besloten wordt dat dit zo blijft. 

Tuinploeg zetten we er ook in. Er gaan een aantal vaders uit na dit schooljaar. Lisette doet 

navraag bij Jolanda Hannink, haar man zit in de tuinploeg, over wat precies de frequentie 

e.d. is, zodat dit erbij vermeld kan worden. Tekst is doorgenomen. 

Verkeersouder: 

In januari is er een cursus verkeersouder, waar Sandra naar toe gaat.  

Schoolse zaken: 

Staking: Er zijn toch aantal leraren die gaan staken. Er was in het weekend, na overleg met 

team, door Aafke een mail uitgedaan dat deze niet doorging en school open zal zijn. Dit blijft 

zo. De leraren die niet staken zullen samen met de overige leerkrachten zorgen voor een 

passende dag invulling voor de kinderen.  

Rest is al naar voren gekomen in de overige punten. 

Rondvraag: 

Rachel: Alle mailadressen zijn overgegaan naar @keender. Behalve 

directie@pausjoannesschool.nl . Blijft dit zo of verandert dit ook? Verwachting is dat dit 

bewust is en wel zo blijft. Judith vraagt dit na.                                                                                         

Daarnaast van de week op de site zag Rachel de hele OR-ledenbestand er niet op staan op de 

site. We kijken tijdens de vergadering en staat er wel info, maar dan van schooljaar 2018-

2019. Rachel geeft aan dit ook wel te willen aanpassen, maar wil dan wel toestemming.  

 

Sluiting: 

Marieke sluit de vergadering om 20.53 uur. 

 

 

Actielijst: 

Omschrijving Actie door 

Overleggen of groep 8 kan helpen met opruimen van het vuurwerk e.d. de 
ochtend na de kerstvakantie. Samen met Rudie.  Judith overlegt dit in het 
team en zorgt dat dit teruggekoppeld wordt. 

Judith 

Feestverlichting aanschaffen Maarten 

Definitief besluit nemen m.b.t. extra geld genereren voor OR d.m.v. een actie. Allen  

Aan Aafke vragen of zij bij Bonifatiusschool kan informeren m.b.t. 
schaatsactiviteit. 

Judith 

Schoolfotograaf komt volgende vergadering terug op de agenda. Marieke 

Navragen mailadres van directie en aanpassen OR-leden op de site aan Aafke Judith / Rachel 
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