
NOTULEN VERGADERING OR 14e MONTESSORI SCHOOL DE JORDAAN 
DD. 25 October 2016 
 
20u - Voorzitter Pien opent de vergadering in Café Saareijn 
 
Aanwezig: 
Pien (vz) 
- Pauline Verhoeven 
- Armand Schouten (nieuwe penningmeester) 
- Mirella Rottier 
- Camilla 
 
Afwezig met afmelding: 
Grace (vice-penningmeester) 
Quirijn 
Katja 
Michelle (leerkracht OB1)  
Wilco 
Tom (directie en leerkracht BB4) 
 
Agenda: 
Openstaande actie punten 
Financiën, nieuw systeem 
Sinterklaas 
Kerst 
Schoolplein 2.0 
 
Financien nieuw system –  
Bureau voor innen vrijwillige ouderbijdrage wordt ingevoerd volgend schooljaar -  
eerste communicatie richting ouders zal eind Januari 2017 worden gestart. 
Definitieve keuze voor ‘innings-party’ wordt gemaakt voor Juli 2017. 
OR zal verder onderzoeken welke aanbieder het meest geschikt is. 
NB. Wordt in de grote vergadering aan de ouders voorgelegd.  
 
Vraag aan de OR leden is om na te denken over goede ideeën voor het 
besteden van ons reserve voor de volgende vergadering. 
- December versiering uitbreiden (tot EUR1500) 
 
Schoolplein 2.0 –  
volgende vergadering door Quirijn 
 
December feestdata: 
21/12 laatste voorbereidingen kerstborrel, inrichten ruimte kerstborrel (Wilco) 
21/12 Kerst opruimen (avond na kerstdiner/kerstborrel) 
 
 



Genomen financiële besluiten: 
- Voor volgend jaar geld reserveren indien door automatisch systeem er minder 
ouderbijdrage binnen komt.  
 
GLOBALE DECEMBER PLANNING/DATA: 
Sinterklaas Maandag 5 December 2016 – Pien en Pauline 
Voor 21/11  bij AH dozen regelen 
21/11   9 uur inpakken dozen 
21/11   19 uur versieren school in DECEMBER-thema met algemene 
pakjes (dus rood, groen, zilver, goud) etc - ook de generieke licht-versiering 
5/12  Sinterklaas op school 
5/12  Expliciete Sint versiering opruimen in de middag 
 
Kerst - Camilla en Mirella (chef borrel) 
6 of 7/12 Expliciete Kerst versiering aanbrengen 
21/12 Kerstdiner, Kerstborrel – voorbereidingen/inrichten kerstborrel 

(Wilco) 
21/12  Alles opruimen aan versieringen 
 
 
Data OR vergaderingen dit schooljaar: 
20 september 
25 oktober 
22 november 
31 jan OR / MR avond  
7 februari 
4 april 
6 juni 
 
Openstaande actiepunten voor volgende vergadering: 
Akkoord financiën vorige jaar + jaar ervoor -> Armand en Grace + kascommissie 
Pasfoto’s team juffen/meesters school, OR en MR -> Katja en Marjolein 
Draaiboek Sportdag + boodschappenlijst -> Katja 


