Notulen vergadering bestuur oudervereniging d.d. 12 januari 2015
Aanwezig

Debby Henskes (penningmeester), Belinda van Wieringen (secretaris), Nicole van Winden, Arwen
Westerhoff, Annette van Uden, Rosita van Bilsen en Marieke Kromkamp
Afwezig

Dosha Schuring, Wendy Beekelaar, Pascal ’s Gravemade en Sabina Verduyckt

1. Opening en vaststelling agenda
Arwen opent om 20.05u de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen
Debby vertelt dat het schoolreisje is geregeld. Alles is geboekt. De kleuters naar Plaswijckpark en
groep 3/8 naar Drievliet. Met een andere bus organisatie dan TH. Lubbe reizen. Deze was voordeliger
en regelt de entree en dergelijke bij het park. Achteraf wordt een rekening gestuurd.
3. Goedkeuring notulen OV-vergadering 3 november 2014 + actielijst
Pagina 1punt 2, Marcella neemt Boijmans van Beuningen over van Imke.
Pagina 2punt 4, Nicole vraagt Debby of alles gelukt is met de financiën. Debby legt uit dat dit nog
niet geregeld is. De automatische incasso is veel ingewikkelder door het IBAN-nummer. Debby heeft
overleg gehad met Belinda en deze gaan samen een mail naar de ouders sturen welke nog niet
hebben betaald, met de vraag om dit jaar zelf het geld over te boeken. Er wordt geprobeerd deze
week een mail op te stellen en te versturen. Over 2 weken komt er dan een herinnering in de
nieuwsbrief.
Pagina 2->punt 5b, Nicole vertelt dat de fotograaf in februari op de peuterspeelzaal komt. De
kinderen uit groep 5 die ziek waren toen hij bij ons op school was, krijgen de gelegenheid daar op de
foto te gaan. Nicole heeft hierover contact met de fotograaf en zal de ouders informeren.
Pagina 2->punt 6, Annette vertelt dat we uitgeloot zijn voor het EU fruit. Het bedrijf wat nu fruit
levert zal verder gepromoot worden. Voor 5 dagen in de week fruit kost dit €8,-. Hij levert 1 soort fruit
per dag. Bijvoorbeeld; mandarijnen, appels en sinaasappels. Ananas/meloen levert hij kant en klaar in
plastic verpakt.
Acties
1. De voorstelbrief voor de klassenouders is aangepast door Nicole en Debby. Deze zal naar
Belinda gestuurd worden voor de dropbox. Belinda stuurt deze naar de klassenouders van ½ a
en b omdat hier steeds nieuwe kinderen komen. Volgend schooljaar zal hij gebruikt worden door
alle klassenouders.
2. De €10 voor de atletiekbaan is een fooitje voor diegene die de deur opent. Dit is erin geslopen.
Het bedrag zal voortaan worden samengevoegd met de prijs van de atletiekbaan.
3. Er zullen cadeaus worden bijbesteld. We komen nu net tekort voor het aantal leerlingen. Er
zullen er meer besteld worden zodat we komende 2 jaar ook nog vooruit kunnen.
4. Het was niet meer helemaal duidelijk wat voor documenten je nodig zou hebben als je je nieuw
aanmeldt bij de oudervereniging. Wanneer je aanspreekpunt bent dien je de evaluatie en het
draaiboek over te dragen aan je opvolger.
4. Financiën
Debby verteld dat het budget wat de klassen hebben gekregen voor extra excursies/uitjes bij de
groepen 7, 7/8 en 8, de kosten voor het zelfde uitje qua prijzen erg uiteen liepen. Met name de
parkeerkosten hadden beter gepland kunnen worden. Deze varieerden van €16,- tot €8,40. Daarbij
komt dat er voor ouders die mee waren kosten zijn gedeclareerd en dat dat niet helemaal de
bedoeling was. Kort voor het uitje bleek dat de ouders niet mee naar binnen konden. Er is toen een
mail gestuurd naar de ouders dat deze een rondleiding konden boeken en dat de kosten voor school
zouden zijn. Een tip is om van tevoren goed de kosten op een rij te zetten en daarbij de hulp te
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vragen van de werkgroep schoolreisje, zodat het budget optimaal gebruikt kan worden voor de
kinderen.
5.

a)

Werkgroepen

Bladeren vegen

Arwen geeft aan dat de opstart voor het bladeren vegen veel werk was. Verder is het goed verlopen.
Er is zijn spullen aangeschaft voor de kinderen en een bladblazer. Er is een keer met zijn allen
(werkgroep) geveegd. Twee keer door de firma Van Ree (waar school een contract mee heeft en een
keer heeft een ouder in het weekend met de bladblazer het plein schoon gemaakt op eigen initiatief,
omdat hij niet op de aangegeven dagen kon. Afhankelijk van het weer en aantal bladeren worden
deze veegacties gepland. Volgend jaar zal dit iets beter met Van ree afgestemd gaan worden.

b)

Sinterklaas

c)

Kerst

Belinda geeft aan dat het weer een geslaagd feest was. De reacties waren erg positief. De aankomst
met paard en wagen vond men leuk, de nieuwe invulling bij in de speelzaal. In plaats van de kinderen
die de Sint vermaakten werden de kinderen vermaakt door de Pieten en de Sint. De cadeaus vond
men leuk.
Annette vraagt naar de reden van de aankomst bij het Baken. Dit heeft te maken met het
vervoermiddel. Als deze tot school kan komen kan het gewoon weer op het plein. Er zal ook meer
ruchtbaarheid komen voor ouders die willen blijven kijken. Sint is alweer besteld voor volgend jaar!
Kerst was weer erg gezellig. De popcorn werd alleen niet zo goed ontvangen, vooral omdat dit ten
koste ging van de eetlust van de kinderen. Mogelijk kan er ook sap geschonken worden voor diegene
die geen Gluhwein lusten. De muziek ontbrak waardoor de sfeer wat minder was, jammer. Voor de
kleuters is het kerstdiner net iets te lang. Volgend jaar een keer proberen om de kleuters een kwartier
eerder te laten stoppen. Zo zal er met ophalen ook wat meer overzicht zijn.
6. Fancy Fair
Het doel van de Fancy Fair zal zijn, geld in te zamelen voor het nieuwe schoolplein. Nader te bepalen
of dit een toestel o.i.d. zal zijn. Belinda geeft aan dat het idee is om nu een plan op te stellen met de
OV en begin volgend schooljaar de Fancy Fair te houden, afhankelijk van het tijdstip van de
verbouwing. Mogelijk met de opening van de nieuwe school. Aan alle ov-leden de oproep om ideeën
te mailen naar Belinda, zodat er een plan geschreven kan worden. Dit voorstel zal Annette dan met
het team bespreken om te zien wat zij hierin kunnen betekenen. Wanneer het plan er is, zal het
sneller/makkelijker zijn om verder op te starten. Annette geeft nog aan, dat er subsidie is
aangevraagd voor een ‘groen’ schoolplein en dat dit is toegekend. Er is van school uit verder geen
budget, maar dat schijnt niet nodig te zijn. De bedoeling is dat het plein er speelser uit komt te zien,
maar niet dat er heel veel groen komt. Iedereen mag hier ideeën voor aandragen, zowel de ouders als
de leerlingen.
7. Rondvraag
->Belinda vraagt het mailadres van de nieuwe juf Maaike. Annette geeft aan dit na te vragen bij
Thera.
->Nicole geeft aan dat de slingers van school en de OV in een bak zijn terecht gekomen. Van Mariëtte
de vraag of dit zo kan blijven. We laten dit inderdaad zo en als er in de OV kast nog meer slingers
liggen, komen die er nog bij. De doos met slingers staat in de kast bij Mariëtte. Nicole vraagt of ze
een bakje mag maken met wat praktische spullen als een schaar, plakband, markeerstift etc. zodat we
daar niet afhankelijk van zijn van Mariëtte. Dit is natuurlijk ok.
->Debby geeft aan dat de deur op dinsdag en donderdag af en toe wel erg laat open gaat en zij
daardoor in de knoei komt met de gym waar ze ook nog heen moet. Annette geeft aan op te letten
dat de deur weer op tijd open gaat.
->Arwen laat weten dat de banenmarkt nog altijd niet loopt. Zij had dit doorgeschoven naar Pascal.
Inmiddels heeft ze afspraken gemaakt met Sjalestia. Eén keer in het jaar wil Arwen samen met
Sjalestia vergaderen (initiatief Sjalestia). Verder regelt Sjalestia de afspraken met de leerkracht en de
ouders. Zo blijft er een goed overzicht.
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Arwen geeft aan cursus gehad te hebben vanuit de MR. Heeft daar begrepen dat er verschil is tussen
de ouderraad (niet verplichte ouderbijdrage) en oudervereniging (verplichte ouderbijdrage). Of het
een idee is om hier eens naar te kijken. Annette licht toe dat we ons hier al eens in verdiept hebben.
Bij een oudervereniging ben je automatisch lid als je op school komt. De ouderbijdrage blijft vrijwillig.
Maar door het splitsen van de schoolreis en/of uitjes kun je dat deel makkelijker verplicht stellen.
7. Sluiting
Om 22.00 uur sluit Arwen de vergadering.
Actielijst
Nr
1.
2.
3.
4.

Datum
30-6-2014
12-1-2015

Actie
Cadeaus bijbestellen groep 8
Ideeën Fancy Fair naar Belinda sturen

Actiehouder
Debby
Allen

Gereed
Feb-2015
Mrt-2015
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Overzicht werkgroepen schooljaar 2014 / 2015
Werkgroep

Periode

OV
Representatie
Goede doelen

N.v.t.
N.v.t.

Fotograaf

Woensdag 1 oktober

Kinderboekenweek

september

Kijkavond
Sint

16 oktober

6-17 oktober?
Augustus – december

5 december
Kerst (diner)
Meesters/juffendag
Koningsspelen
Pasen (lunch)

Oktober – december

18 december diner
19 december viering
24 april
Maart

2 april

Avondvierdaagse

Mei – juni

Speelplein

Doorlopend

Banenmarkt

1 – 5 juni

Doorlopend

Sport

Doorlopend

Schoolreisje

Doorlopend
(voorbereiding)

Creativiteit
(raamschilderingen)

Doorlopend

*

Werkgroepleden OVleden 2013/2014
Rosita
Dosha
Wendy
Debby
Nicole
Belinda
Wendy
Sabina
Arwen
Dosha
Belinda
Nicole
Wendy
(* Jan Willem Graafmans)
Rosita
Pascal
Marieke
Arwen
Nicole
Wendy
Sabina
Nicole
Dosha
Rosita
Marieke
Rosita
Arwen
Pascal
(* Sjalestia van Aggelen)
Pascal
?
(* Sjalestia van Aggelen)
Dosha

Debby
Belinda
Arwen
Marieke
Belinda
Sabina
Dosha
Arwen
(*Roos vd Meijden)

Werkgroepleden
leerkrachten
Annette
Walter, Mariska

Thera, Walter

Katja, Rachel, Walter

Imke, Bep
, Katja, Dorith
Bep, Dorith, Walter
Maaike, Rachel

Gr. 1-2 Rachel, Marcella
Gr. 3,4,5 Bep, Dorith,
Ronald
Gr. 6,7,8 Walter, Ronald
Walter, Marcella

Marcella, Walter

Geen OV-bestuurslid

OV-Notulen 24-09-2014
Pagina 4 van 4

