Notulen: OR vergadering donderdag 3 december 2020 (ONLINE)
Aanwezig: Mies Bakker, Bianca Beerse, Kim Blankendaal, Marieke Benit, Marloes Overtoom,
Marieke ter Heegde, Paulina Tjassens-Keiser
Afwezig: 1. Opening vergadering (Paulina)
 Paulina opent de vergadering.
 Notulen vergadering augustus en september 2020 waren per mail besproken en goedgekeurd.
2. Herverdeling takenlijst/activiteitenlijst
 Lijst met klassenouders is beschikbaar vanuit school: dit zou een hulplijn kunnen zijn voor de OR
om ouders op te trommelen. Nog open punt: wie vraagt op?
3. Actielijst
 Geen.
4. Activiteiten komende periode
 Sinterklaasfeest 3 december, status?
o Pepernoten en snoep zijn besteld. Kim haalt het op en brengt naar Mirjam. Ook iets te eten
voor Sint en Pieten.
o Cadeaus Marskramer status is onbekend. Marskramer pakt ook in voor ons, alleen ophalen
en afleveren bij school.
o Vergoeding vanuit OR voor Pieten en Sint is reeds geregeld.
o Voldoende bekers, aantallen worden aangepast in het Sinterklaas draaiboek. Hogere klassen
hadden niet gehad, heeft Mirjam alsnog geregeld.
o Kim gaat seintje geven in de App als het niet lukt/past met ophalen en brengen van de
cadeaus. Met Mirjam afstemmen waar de cadeaus klaar gezet kunnen worden.
o Betaling via factuur, regelt Marieke.
 Kerst
o Woensdag 16 december is de viering.
o Groep 1-6 ontbijt, nemen ze zelf mee (Mirjam heeft dozen geregeld om iets in te doen voor
jezelf.
o Groep 7-8 wil graag ’s avonds diner, geen OR stand en geen lekkers.
o Actie: Marieke TH en Kim.
 Kerstversiering
o Aanschaf ideeën??
o Idee om alleen de bomen neer te zetten met de lichtjes en dat elke klas iets in de boom mag
hangen (acties Marieke TH, Bianca en Kim).
o 17 klassen kleden en servetten 450 kinderen
o Opruimen 18 december: Bianca, Marloes. Bianca vraagt alvast aan Mirjam wat mag/kan en
haalbaar is om evt. in de middag alvast te beginnen met opruimen.
5. Penningmeester (Marieke)
 5€ bijdrage voor de groepen 5 en hoger
o Leerkrachten willen / vinden dat ze €5 moeten krijgen voor de sinterklaas. Is eerder al
besloten dat we dat niet gaan doen, deze klassen worden al op een andere manier gesteund.
o Bianca en Marieke B stellen een mail op vanuit de OR mail dat we dit niet gaan doen met
motivatie.
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 Geluid set
o Mirjam is bezig met aanschaf, wat was de bijdrage van de OR. Set kost 2.500€. Voorstel is dat
school eerst aangeeft wat ze aan budget hebben, en dat de OR dan aanvult. Wel al 500€
toegezegd.
Mededelingen van ouders aan OR leden (orbol@dephoenix.nl )
 Geen.
6.

7. Mededelingen team (Mies)
 Geen.
8. Mededeling van MR (Marloes)
 Geen.
9. Binnengekomen post
 Onbekend: we kunnen niet bij de post. Verzoek aan Mies om in ons postvakje te kijken.
10. Rondvraag, mededeling namens OR en sluiting
 Vraag van Marieke TH over de traktatie: nee, beleid is nog steeds niet trakteren op school.
 Plus vraag over activiteiten, doorgaan ja/nee: dat moet in de eerstvolgende vergadering van 27
januari besproken worden.
 Marloes: bij de van Arkel zijn allemaal nieuwe toestellen, vraag is waarom dit zo lang duurt bij de
Phoenix. Komt omdat de leerlingenraad niet is samen gekomen, dus nog geen besluit genomen
(Marieke B). Geld ook vanuit LOR midden (kinderopvang). Leerlingenraad vergadert pas weer na
Corona. Vraag is of zij niet via Teams kunnen gaan vergaderen, Mies vraagt dit na bij Errol.
Datum (woensdags)
19 augustus
7 oktober
25 november
27 januari
31 maart
23 juni

Tijd
19:30
19:00
19:30
19:30
19:30
19:30

Onderwerp
Opening jaar, verdeling Sinterklaas en Kerst
Sint maarten, Sinterklaas (deel 2)
Kerst bespreken
Evaluatie december maand
Afronding schooljaar

Schoolvakanties 2020/2021:
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