Notulen: OR vergadering woensdag 3 maart 2021 (ONLINE)
Aanwezig: Bianca Beerse (notulen), Kim Blankendaal, Marieke Benit, Linda Dorrestein,
Marieke ter Heegde, Paulina Tjassens-Keiser
Afwezig: Mies Bakker, Marloes Overtoom
1. Opening vergadering (Paulina)
 Paulina opent de vergadering.
2. Herverdeling takenlijst/activiteitenlijst
 Geen.
3. Actielijst
 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?
 Vraag van Marloes uit december 2020: 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.
4. Activiteiten komende periode
 Voorjaarsontbijt:
o Vraag van Mirjam of de OR doosje oid kan regelen
o Bijdrage OR voor limonade, of pakjes drinken?
o Datum: 22 maart.
o ACTIE: Paulina vraagt na bij Mirjam.
o Ook versieringen voor in school, graag aangeven als we wat zien.
 Schoolactiviteit
o Nog steeds geen duidelijkheid vanuit directie of deze door kan/mag gaan.
o Paulina houdt hier contact over met Mirjam.
 Schoolfotograaf
o ACTIE Bianca: datum regelen met school /Mirjam.
o Formaat was onhandig, liever ‘reguliere’ maten.
o Vragen of de ‘pose’ anders kan dan vorig jaar.
 Koningsdag
o Kar bij de feest commissie navragen of dit nog in de planning is ivm financiële bijdrage vanuit
de OR.
o Tickets voor feest met koningsdag? Vraag is of feest doorgaat, en zo ja, of de Phoenix dan
kaarten gaat verkopen. ACTIE: Bianca vraagt na bij Cindy
5. Penningmeester (Marieke)
 Geluidsinstallatie
o Bijdrage is betaald aan school
 Kamp
o Ouderbijdrage 50€ , OR sluist alleen maar geld door naar de docent van groep 8
Mededelingen van ouders aan OR leden (orbol@dephoenix.nl )
 Geen.
6.
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7. Mededelingen team (Mies)
 Geen.
8. Mededeling van MR (Marloes)
 Geen.
9. Binnengekomen post
 Geen.
10. Rondvraag, mededeling namens OR en sluiting
 Volgende OR: 12 mei, half 8
 Dan te bespreken welke activiteiten kunnen we ivm Corona nog wel een bijdrage aan leveren?
o Uitje volgend schooljaar kan groter/uitgebreider ivm budget over 2021
o 19 mei leraren verjaardag, dan iets doen?
o Sportdag, dan kunnen we misschien iets doen?
o Springkussen oid?

Datum (woensdags)
19 augustus
7 oktober
25 november
27 januari => 3 maart
12 mei
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

Afronding schooljaar

Schoolvakanties 2020/2021:
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