
OR vergadering 03-09-2019  
aanwezig: Leonie, Marjolein, Jolanda, Nicole, Mark, Mariska, Tonnie, Jerney  

Nieuwe leden: *Amanda, *Gaby, *Marjolein. Afwezig: Britta, Dorien 

1) Opening/mededelingen  

Leonie opent de vergadering en heet iedereen ‘welkom!´. Door de oproep in de Info voor de 
zomervakantie hebben we nieuwe aanmeldingen ontvangen. Amanda, Gaby, Marjolein stellen zich 
voor. Leonie deelt mee dat de aankomende vergaderingen nog steeds zullen plaatsvinden op 
maandagavonden (zie jaarkalender).  
Activiteitenlijst voor aankomend schooljaar is al vastgesteld maar nieuwe leden kunnen zich 

toevoegen en bijspringen waar hulp nodig is. Dit zal Leonie samen met de lijst van het Rubenshof 

team nog een keer verzenden.  

2)   Financiën   

Marjolein Mast heeft aangegeven om te stoppen met de functie als penningmeester. Na het vele 

jaren met veel plezier te hebben gedaan wordt het stokje overgedragen aan Britta. Met financiële  

vragen kunnen ze vanaf nu terecht bij Britta. Marjolein geeft steun aan haar en Leonie op de 

achtergrond als dat nodig is. 

Inkomsten zijn zeer positief, we hebben geld terug gehad van schoolfotograaf wat niet begroot was. 

En alle commissies zijn flink onder budget gebleven waardoor we geld over hebben. Voor het 

komend schooljaar is de begroting gemaakt en willen we de hoogte van de ouderbijdrage laten zoals 

het nu is. Van het geld dat over is willen we nieuwe versiering kopen voor bijvoorbeeld Kerst 

(inkopen Cranenbroek), carnaval, T-shirts moeten ingekocht worden en de muntjes voor het 

eindfeest die we nu willen laten bedrukken met het logo van de Rubenshof.  

- Begin oktober vindt de kascontrole plaats en 21 oktober staat de jaarvergadering gepland. 

- Het bedrag voor de schoolreis is dit jaar iets verhoogd i.v.m. de hogere prijzen voor het 

busvervoer.   

Belangrijk: op alle bonnetjes graag de commissie vermelden als je ze bij de penningmeester 

inlevert.   

  

3) Evaluatie Eindfeest   

De dag zelf verliep prima. wel wordt het steeds moeilijk om het voor elkaar te krijgen qua opzetten 

en het regelen. 

Vraag vanuit het team op de dag zelf: 

‘Is het een idee om te kiezen voor een shift? Zo hoeft alleen personeel bij een kraampje te staan, 

meer ruimte in tijd en geen gestress om hulpouders te vragen.’ 

Antwoord van Marjolein Mast: ‘als we voor een shift kiezen kom je met inkomsten misschien lager 

dan met twee shift waardoor het budget veel lager gaat liggen’.  

 

Gebruik van muntjes was voor iedereen zeer geslaagd. De leerkrachten hoefden zelf niet te wisselen 

en het geld lag veilig op één plek. Dit schooljaar willen we investeren om eigen Rubenshofmuntjes te 

laten bedrukken.  

Verdere aandachtspunten voor dit jaar: 

- sommige ouders misten herkenningskleding bij de OR leden.  



- leuk springkussen, maar graag voor de volgende keer een open springkussen, zodat er maar één 

ingang en dezelfde uitgang is. Nu gingen en soms kinderen via de glijbaan naar binnen i.p.v. een 

andere kant. 

- Leonie geeft Jerney een compliment dat ze het zo heeft weten neer te zetten, gezien de geringe 

hulp. Daarbij stelt ze de vraag of de leden van de OR graag die dag vrij houden om te kunnen helpen. 

Zowel met opbouwen, klaar zetten en afbreken. Indien je niet kan dan graag rekening houden met 

dagen ervoor extra bij te springen waar nodig is.  

- Voor het volgende eindfeest het schoolplein in vakken verdelen. Deze vakken worden dan 

toegewezen aan een OR lid. Zij houden dan in hun vak de muntjes bij zich zodat niet iedereen achter 

elkaar de muntjes gaat ophalen. 

- Iets te veel waterijsje ingekocht, mag volgend jaar minder zijn. 

- Ook gaan we eerder starten met de muntverkoop om zo de rijen korter te maken, dit jaar was het 

een testfase en zeker een aandachtspunt voor komend jaar. 

- Tasjes vullen voorafgaand een OR vergadering vindt iedereen erg prettig en dan zijn er de meeste 

leden om mee te helpen.   

  

4) Schoolreis 27-09  

Betalingen binnen van rond de 200 leerlingen. Niet slecht maar een reminder in de Info en via de 

ouderraad facebookpagina is vereist. Leonie deelt op 23 september de laatste herinneringsbrieven 

uit aan de ouders die nog geen betaling hebben gedaan voor hun kind. 

Bussen zijn geregeld, moeten nog wel betaald worden.  (inmiddels betaald)  

Leonie bestelt de boodschappen voor de borrel en zet alles klaar. Vanuit de OR genoeg leden vragen 

om op de ochtend zelf te helpen met verkeer te regelen, tevens de wijkagent vragen om te helpen. 

Ook vragen of de wijkagent tijdens de Sinterklaasintocht wil helpen om het verkeer te regelen. 

Vaders die zelf rijden moesten van tevoren aangeven of ze zelf zouden rijden i.v.m. parkeerkosten 

en extra zitplaatsen.  

5) Kinderboekenweek  

Vraag vanuit de werkgroep: ‘Wie is het contactpersoon?’  Leonie geeft aan doordat er dit jaar 

niemand is ingehuurd (verhaalverteller, schrijver) er niemand aangewezen is om die persoon te 

helpen. Mariska vertelt over een sponsorloop zal plaatsvinden. Voor de OR is het onbekend wat er 

van ons verwacht wordt vanuit het team en de sponsorloop.  Leonie zal contact opnemen met 

Miriam om hier verdere uitleg over te krijgen. 

 

6) Rondvraag   

Jolanda: Wie helpt me tijdens het Sinterklaasfeest? Gaby geeft aan wel te willen helpen als 

ondersteuning maar nog niet om het over te nemen. Jolanda geeft korte uitleg wat de werkgroep 

inhoudt.   

  

Leonie sluit de vergadering.  21-10-2019 is de jaarvergadering voor de OR  


