
OR vergadering 29-09-2020 
 
1. Opening vergadering 29-09-2020 
Aanwezig: Elize, Natasja, Carolien, Roxanne, Yvonne 
Afwezig:- 
 
 
2. Mededelingen 
Yvonne is er vandaag voor het eerst en wordt welkom geheten. 
 
 
3. Notulen vorige vergadering 
notulen 21-01-2020 
Helaas zijn een aantal activiteiten i.v.m. de corona niet doorgegaan, of op een alternatieve wijze 
georganiseerd.  
De notulen van de vorige vergadering zijn besproken en punten die nog niet zijn opgepakt zijn 
nogmaals onder de aandacht gebracht en zullen worden opgepakt. 
 
 
4. Financiën: 2019-2020 
Het oud papier blijft een belangrijke bron van inkomsten. Over het algemeen, als er 2 ouders zijn die 
meelopen, wordt de helft van de ouderbijdrage aangevuld door het oud papier. 
We komen dan ook uit op een positief resultaat. Hiervan is een bedrag beschikbaar gesteld voor een 
nieuwe keuken in de school. 
 
Dankzij de opbrengsten van het oud papier hoeven de ouders die vorig schooljaar de vrijwillige 
ouderbijdrage hebben betaald dit schooljaar geen bijdrage te betalen.  
De OR gaat voor de herfstvakantie per leerling bekijken wat dit per leerling betekent en iedereen 
wordt daarover persoonlijk geïnformeerd. 
 
 
5. BVL (Brabants Verkeersveiligheid Label) 
We hebben het BVL vignet gekregen, zoals vermeld in de nieuwsbrief! 
 
Aan het verkeersplein wordt verder gewerkt.  
 
We wachten nog op de subsidie van VOMOL! 
 

6. Jaarplanning activiteiten 2020-2021 
 
Voorleeswedstrijd  
De voorleeswedstrijd gaat door op vrijdag 9 oktober 2020.  
Er mag helaas geen publiek bij zijn! Alleen de winnaars van de voorrondes mogen 1 volwassenen 
meenemen om te luisteren naar het optreden. 
 
Schoolontbijt  
Het schoolontbijt vindt plaats op 6 november 2020. 
 
Sinterklaas  
De sinterklaasviering vindt plaats op vrijdag 4 december 2020. 
 



 
Kerst (do 17-12-2020) 
De kerstviering vindt plaats op donderdag 17 december 2020. 
Er zijn hier al volop ideeën over, hoe we dit met de corona maatregelen toch door kunnen laten 
gaan. 
 

7. Taakverdeling OR 
Elize draagt het penningmeesterschap over aan Roxanne.  
We moeten gaan nadenken wie het OR zou kunnen komen versterken. 
Elize gaat de oproep vermelden bij de berichtgeving over de ouderbijdrage. 
 
 
8. Nieuwe datum OR vergadering 
Dinsdag 3-11 om 15.15 uur. 
 
 
9. Rondvraag 
Wat kunnen we doen voor alternatieve activiteiten? Misschien dat de oudere kinderen iets kunnen 
organiseren voor de jonge kinderen? 
Museumschatjes? 
De Schoolfotograaf moet weer gepland gaan worden, dit wordt waarschijnlijk in het voorjaar van 
2021. 
 
 
10. Sluiting 
De vergadering sluit om 16.53 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


