Agendapunt
1. Opening en
mededelingen

Toelichting
John en Miranda zijn afwezig deze vergadering.
We merken dat we vaak de notulen na een OR
vergadering ontvangen en dat we ze daarna niet meer
inlezen tot de dag vóór de nieuwe geplande vergadering.
Vaak leidt dit tot vertraging omdat we dan weinig of
geen tijd meer hebben om actiepunten te ondernemen.
Hierbij dus het verzoek aan iedereen om tijdig te
beginnen met nalezen van de notulen en de actiepunten
tijdig op te pakken, zodat we geen vertraging oplopen.
Dank u.

2. Post

Geen post, enkel wat reclamemateriaal/folders.

3. Notulen
vorige
vergadering

We stellen de notulen van 12 november 2020 vast

4. Stand van
zaken
commissies

Sinterklaas:
Over het algemeen zijn de reacties op de Sint viering
positief. Het was even improviseren maar alles is zeer
goed en relaxed verlopen. De kinderen gingen eerst naar
de klassen en later naar buiten toen de Sint aan kwam
en dat is eigenlijk heel goed bevallen. De kinderen waren
meer betrokken en gingen niet rondrennen op het plein.
Cadeaus waren leuk. De leerkrachten hebben het ook
positief ervaren, de spelletjesmiddag was ook gezellig,
wellicht het idee om het om en om te gaan doen. Het
ene jaar ‘heel de Bongerd bakt’ en het andere jaar
spelletjes?
De spellenmiddag was zeker voor herhaling vatbaar
doordat je met weinig of geen inzet van ouders toch een
leuke middag hebt met de kinderen. Op 15 december
vindt de (online) evulatie plaats, (zonder leerkrachten).
De Sint heeft eerder laten doorschijnen dat dit het
laatste jaar zou zijn dat hij kwam, maar het lijkt erop dat
hij het toch nog wel een jaartje doet volgend jaar. Maar
weet iemand een opvolger? Namen zijn zeer zeker
welkom, want als hij er toch mee stopt, zoekt de
Sintcommissie wel een vervanger. Er waren ook 2 buiten
dorpse pieten, hopelijk zijn deze er volgend jaar weer.
Versiercommissie:
De Sint versiering is op 4 december direct weer
afgebroken en opgeruimd. Dat was heel prettig.
Daardoor kon de versiercommissie direct weer aan de
slag voor het volgende thema; Kerst. Het is lastig dat we
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nu niet onder schooltijd de school in mogen om te
versieren, maar het is niet anders, het is toch weer
gelukt! Ook de kerstversiering nu ziet er weer prachtig
uit.
Kerstcommissie:
Door de lockdown gaat deze dag niet door.
De kinderen zijn helaas allemaal thuis.
De kerstcommissie heeft hierover vergaderd, het plan is
er om de knutsel die ze zouden gaan maken a.s. vrijdag
op de kerstviering alsnog mee te geven aan de kinderen
om deze thuis te gaan maken. Maar dan dienen wel alle
bestelde materialen op tijd binnen te zijn en dat is nog
de vraag. Afhankelijk of alles op tijd binnen is, wordt dit
wel of niet mee naar huis gegeven. Anders bewaren ze
het voor volgend jaar.
Daarnaast krijgen de kinderen deze week wel de plaat
van de foute kersttrui mee naar huis, dan kunnen ze
deze thuis maken. Kerstlunch gaat natuurlijk niet door.
Schoolreis:
Niki heeft op school nagevraagd over een datum voor de
schoolreis, wanneer is dit mogelijk? Het voorstel is om
de schoolreis op 2-7-21 te laten plaatsvinden.
Er is op 15 december een schoolreis vergadering.
John, Claudia, Christel en Linda pakken dit verder op en
wordt vervolgd.
Carnaval:
Er is nog niets gepland inzake Carnaval. Er zou met
Harrie contact worden gelegd, dit is nog niet gedaan. Het
is nog even weg qua tijd, maar deze activiteit kan
wellicht wel doorgaan binnen de school? Linda S. pakt
dit op en we horen het vervolg.
Schoolvoetbal:
Moniek gaat hier achteraan na de kerstvakantie. We
denken zelf dat dit nog niet kan doorgaan, maar ook dat
is nog een ?.
Bongerddag:
Er is gevraagd naar een datum.
Niki geeft aan als voorstel vanuit school: 22-23-24 juni.
Of de laatste schoolweek? Maar de laatste schoolweek is
al een drukke week dus het meest waarschijnlijke is 2223-24 juni. Dit is mede afhankelijk van hetgeen wat we
willen gaan doen/ wat er gebeuren gaat. Kan deze
organisatie ook op deze dagen? Even in overleg dus nog.
Jessie neemt contact op met musical voor 1 dag,
daarmee hebben we eerder contact gehad en hebben
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we half de afspraak om dat dit jaar te doen. Jessie doet
navraag of zij kunnen op 22-23-24 juni 2021.
Claudia heeft nog een idee/suggestie over de invulling
van deze dag, namelijk theaterhuis Joris. Joris heeft
aangeboden om wat te gaan doen op school en heeft
ook ideeën over deze Bongerddag. Hij geeft theater en
danslessen. We kunnen Joris ook voor het volgende jaar
vragen.
Pasen, Sport-/Koningsdag:
Dit schuiven we door naar januari en bekijken dan wat er
mogelijk is.
MRvergadering
Financieel
Jaaroverzicht

10. Rondvraag

Op 13-1 is er de volgende vergadering, dan vraagt Niki
na of de aanwezigheid van de OR nog echt nodig is.
Linda S. sluit aan bij deze vergadering op 13-1-21.
Het financiële overzicht is tijdens de vergadering op 1412-20 pas rond gestuurd. Kijk er allemaal kritisch naar.
Mocht er iets niet kloppen, uiterlijk 2 weken na de
vergadering doorgeven aan John/Claudia. Dus vóór 31
december 2020.
Kascontrole wordt dit jaar uitgevoerd door Monique en
Miranda. De datum wordt nog bepaald.
De vraag werd gesteld hoe het gaat met de betalingen
van dit jaar? Zijn mensen misschien terughoudend i.v.m.
het Corona virus? John kan dit de volgende vergadering
wellicht toelichten.
Niets!
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