
NOTULEN VERGADERING OR 14e MONTESSORI SCHOOL DE JORDAAN 
DD. 20 SEPTEMBER 2016 
 
20u - Voorzitter Pien opent de vergadering. 
 
Welkom aan alle nieuwe leden: 
- Pauline Verhoeven zoon Tobias (BB),  
- Armand Schouten (nieuwe penningmeester), zonen Damian (BB) en Joaquin 
(MB),  
- Mirella Rottier dochter Eva (MB) 
 
Aanwezig: 
Pien (vz) dochter Pippa en Kiki	  
Grace (kas) dochters Odile en Roos 
Katja zoon Tommy en dochter Alina 
Michelle (juf OB1)  
Camilla zoon Oscar en dochter Vibeke 
 
Afwezig met afmelding, doch later wel aanwezig: 
Quirijn zonen Diep en Lev 
 
Afwezig: 
Wilco zoon Arent Jan 
Tom (meester BB4) 
 
Doel van de ouderraad, is een bijdrage leveren aan / het ondersteunen van de 
activiteiten school breed en het organiseren van de cultureel bepaalde 
festiviteiten van de school (Sint en Kerst) 
 
Agenda: 
Kennismaking nieuwe financiële beheerder in de OR, kennismaking nieuwe OR 
leden -> zeer welkom! 
 
Terugkoppeling gesprek bureau voor incasso’s / besluit -> Club collect kan het 
‘ouderbijdrage innen’ verzorgen. Huidige systeem is handmatig en kost 
ongelofelijk veel tijd. OR gaat dit verder onderzoeken, het is een goede 
alternatieve optie voor het verzorgen van de financiële instroom van de vrijwillige 
ouderbijdrage. Wordt in de grote vergadering aan de ouders voorgelegd.  
 
Mail van Patricia/Judith over schoolpleinmanden - afgetikt/ja er mag besteld 
worden/betalen we. Vergeet OB niet.  
 
Schoolplein 2.0 - volgende vergadering door Quirijn 
 



Financiële afwikkeling laatste kerstacties Anouk - wordt betaald met verzoek alle 
elektra standaard aan te leggen zodat het makkelijk aangesloten kan worden + 
laatste lichtontwerp maken 
 
Zijn alle financiële besluiten van vorig schooljaar goed vastgelegd? - ja alle 
besluiten zijn vastgelegd, er was een verschuiving van het busgeld van de OB 
naar Artis is naar een toneel voorstelling gegaan. 
 
Vraag aan de OR leden is om na te denken over goede ideeën voor het besteden 
van ons reserve voor de volgende vergadering. 
 
Sinterklaas, wie? - Pien doet Sint 
Kerst, wie? - Camilla en Mirella (chef borrel) 
Schoolfotograaf, wanneer? Grace en Pauline 
 
Genomen financiële besluiten: 
- Reservering Schoolplein 2.0 - ja daar reserveren we EUR 2800 extra voor. Dit 
gaat verder dan het plan om de muren af te maken. Er was overigens nog 1200 
euro.  
- Gelden niet uitgegeven aan artis bezoek zijn ingezet voor poppenkast 
voorstelling - Wisseling van bussen Artis naar poppenvoorstelling 
- Extra Kerstversiering uitgave, 1500 euro - we maken nog een aantal zaken voor 
de centrale gebouwen voor Sint en Kerst, en in deze nabetaling zit de 
aanpassing van de gebruiksvriendelijkheid van de bestaande decoratie (dat alle 
elektra klaar is en de versiering alleen nog opgehangen moet worden) 
- Voor volgend jaar geld reserveren indien door automatisch systeem er minder 
ouderbijdrage binnen komt.  
 
Voorstel data Sint en Kerst: 
Sint aankomst in NL: 12 november 
Vieren van Sint op vrijdag 2 December (actie Michelle) 
 
GLOBALE PLANNING/DATA: 
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 etc - ook de generieke licht-versiering 
2/12  Sinterklaas op school 
2/12  Expliciete Sint versiering opruimen 
 
6 of 7/12 Expliciete Kerst versiering aanbrengen 
21/12  Kerstdiner, Kerstborrel 
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 
Stukje Nieuwsbrief over 'Goed Doel' actie van kerst -> Wilco 
Afdichten financiën met TSO over buiten speel bakken -> Wilco -> is komen te 
vervallen / TSO gebruikt deze manden niet 
Pasfoto’s team juffen/meesters school, OR en MR -> Katja en Marjolein 
Draaiboek Sportdag + boodschappenlijst -> Katja 
Sinterklaas spullen kopen -> Pien (piet-pakken gewassen, witte handschoenen 
maat 10, pruik/baard) / Staf verven door Pien (sept 16: staf ligt bij Pien thuis) 
Budget 2016/2017 -> heeft Grace al in gang gezet met bouwco’s en co’s  
 

• kunst/cultuur en BeVo-project 
• Stukje Nieuwsbrief over incasso  
• Brief Ouderbijdrage uitreiken via de kinderen 
• Brief Ouderbijdrage + incasso formulier aanpassen 


