Notulen vergadering bestuur oudervereniging d.d. 22 juni 2015
Aanwezig

Debby Henskes (penningmeester), Belinda van Wieringen (secretaris), Nicole van Winden, Arwen
Westerhoff, Dosha Schuring, Nathalie Holtslag, Clancy van Wijk Stalman en Annette van Uden
Afwezig

Marieke Kromkamp, Wendy Beekelaar en Rosita van Bilsen.
1. Opening en vaststelling agenda
Arwen opent om 20.05u de vergadering en heet allen welkom. In het bijzonder Natalie en Clancy die
vanavond de vergadering bijwonen, omdat zij graag bij de ov willen aansluiten.
2. Mededelingen
Belinda geeft aan dat er mogelijk een nieuwe penningmeester komt. Een ouder uit groep 3 denkt
hierover na. Als dit het geval is gaan Debby en Belinda het secretariaat samen doen. De taken met
betrekking tot de klassenouders wil Belinda mee stoppen, dus iemand kan dit overnemen.
3. Goedkeuring notulen OV-vergadering 20 april 2015 + actielijst
Pagina 1punt 3, Nicole vraagt wat er met het geld gebeurd wat niet is gebruikt voor de extra
schooluitjes. Het geld gaat terug in de pot. Groep 1/2 heeft gevraagd of ze hiervan educatieve
spelletjes voor mochten kopen. Dit is goed bevonden.
4. Financiën
De begroting van het afgelopen schooljaar wordt doorgenomen. De ontvangsten van de contributie is
iets lager uitgevallen. Totaal is er €8.895,- binnengekomen. De representatiekosten zijn iets hoger
uitgevallen, er is veel uit de lief en leed geweest binnen de ov en de kinderen op school. De excursie
is voor bijna de helft verbruikt. Niet iedereen heeft hier gebruik van gemaakt. Meester en juffendag is
vele malen hoger uitgevallen door het museumbezoek. Voor volgend schooljaar is hetzelfde budget
opgenomen als voorstel, zodat we ruim budget hebben voor een leuk cadeau. Voor de goede doelen
zijn geen kosten gemaakt. Groep 8 gaat op 2 juli nog naar de Weidevogelhof, mogelijk kunnen zij nog
iets kopen voor de ouderen.
Voorstel voor 2015/2016, het aantal kinderen wordt op 210 geschat.
Dosha geeft aan dat oud ov-lid Pascal ook in het bezit is van een ijsbrommer, of dit een idee is voor
volgend jaar. Debby geeft aan bij Bob en Pascal offertes op te zullen vragen, maar niet zomaar Bob
laat schieten. De luizenpreventie; groep 5 zal de zakken inleveren, hier worden de nieuwe
luizenzakken uitgehaald en hergebruikt. De begroting voor luizenpreventie voor volgend jaar zal
worden aangepast. Dit zal lager uitkomen, omdat er nog voldoende luizenzakken op voorraad zijn nu
er in de bovenbouw geen zakken meer gebruikt worden.
Nicole en Marieke vragen zich af of er na de verbouwing een hogere kast beschikbaar is, budget voor
is. Annette zal kijken wat de mogelijkheden zijn.
5.

a)

Werkgroepen

Meester- en juffendag

Door een miscommunicatie is er nog geen evaluatie. Deze volgt nog.

b)

Schoolreisje

c)

Avondvierdaagse

De evaluatie wordt doorgelezen. Er is gebleken dat schoolreisje naar Drievliet niet heel geschikt is
voor de kinderen van groep 3. Alles is wel goed verlopen, we hadden mooi weer. Kortom een
geslaagde schoolreis.
Doordat Rosita en Marieke afwezig zijn is er geen evaluatie. Deze volgt.
6. Klassenouders
In plaats van een bijeenkomst hebben Belinda en Debby een evaluatieformulier laten invullen door de
klassenouders. De positieve punten die veel naar voren kwamen waren de betrokkenheid bij de klas
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en de klassenouders vinden het erg leuk aanwezig te mogen zijn bij bijvoorbeeld het kerstdiner, het
schoolreisje etc. Echt negatieve punten zijn er niet genoemd. Wel een paar aantekeningen.
Bijvoorbeeld dat de leerkracht meer gebruik mag maken van de klassenouder. De algemene
ervaringen zijn zeer positief. Genoemd worden de ouders die altijd klaar staan na een oproep voor
hulp. Er wordt nog opgemerkt dat het uitje naar het Boijmans van Beuningen een leuk cadeau voor
meester- en juffendag was. Een bezoek aan de Euromast wordt als idee naar voren gebracht als uitje
voor komend schooljaar.
Tot slot hebben veel klassenouders aangegeven, volgend jaar opnieuw klassenouder te willen zijn.
7. ALV
Belinda stelt de vraag of het zinvol is om weer een filmpje te maken voor de algemene
ledenvergadering. Debby en Nicole gaan kijken of ze de ouders middels een mailing gaan informeren
wat de Ov afgelopen jaar heeft gedaan en wat er het komend jaar aan doelstellingen zijn. Mogelijk
komt er dan een filmpje bij de opening van de school na de renovatie. (actie; Debby en Nicole)
8. Data vergaderingen schooljaar 2015/2016
Maandag 21-9-15 ALV+ gewone vergadering
Maandag 26-10-15
Maandag 30-11-15
Maandag 18-1-16
Maandag 29-2-16
Dinsdag 12-4-16
Dinsdag 17-5-16
Maandag 20-6-16
9. Afscheidscadeau groep 8
Belinda vraagt of de cadeautjes voor groep 8 zijn ingepakt. Debby zal een app sturen of hier een
datum voor is geplant of dat de cadeaus reeds zijn ingepakt. (actie; Debby)
10. Rondvraag
->Dosha vraagt uit welk potje een cadeau voor groep 1/2 geregeld wordt. Er wordt aangegeven dat
er een potje in de klas gezet kan worden, waarvan een cadeautje kan worden gekocht. Mogelijk kan
er ook nog een picknick worden georganiseerd.
->Debby vraagt naar de verjaardag van Lisa afgelopen vrijdag. Doordat groep 4 was opgesplitst heeft
Lisa in groep 8 getrakteerd waar zij was ingedeeld. Annette zegt dat dit moeilijk anders kon en dat
Lisa het geweldig vond.
Het Vrijdagtheater van afgelopen vrijdag leverde wat irritaties op, met name de toneelstukjes.
Annette was niet aanwezig bij dit Vrijdagtheater. Wel gaf ze aan dat veel klassen nog op het laatste
moment iets moesten inoefenen, gezien de drukke periode en dat de bovenbouw kort achter elkaar
stond ingepland. Wellicht dat het daarom zo rommelig overkwam. OV stelt voor dat elke klas een
max. aantal min op het toneel mag staan, zodat het niet te langdradig wordt. Annette geeft aan dat
er voor komende schooljaar tot aan de eerste fase van de renovatie alleen een Vrijdagtheater zal zijn
voor de onderbouw in de kleutergymzaal. Na de eerste fase renovatie zullen alle klassen weer
meedoen. Wellicht wordt er dan gekeken naar de invulling van het Vrijdagtheater.
Debby zou het prettig vinden in het begin van het schooljaar een allergielijst te krijgen. Deze kan dan
het hele schooljaar gebruikt worden bij de diverse activiteiten. Er kan sneller ingespeeld worden op
allergieën.
Op woensdag 8 juli komt de ijsbrommer, wie kan er helpen? Arwen geeft aan te kunnen helpen.
Debby vraagt of juf Katja al een Toet heeft gekregen voor de geboorte van Pim. Dit zal via de app
worden gevraagd aan Rosita.
Tot slot vraagt Debby of de ouderen van de Weidevogelhof nog naar school komen voor de musical.
Annette geeft aan dat de kinderen van groep 8 naar de ouderen gaan om daar de liedjes van de
musical te zingen.
->Arwen doet een verzoek dat punten welke in de vergadering besproken worden niet negatief naar
buiten te brengen.
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7. Sluiting
Om 22.05 uur sluit Arwen de vergadering.
Actielijst
Nr
1.
2.

Datum
12-1-2015
22-6-2015

3.
4.

22-6-2015
22-6-2015

Actie
Ideeën Fancy Fair naar Belinda sturen
Mailing ouders info afgelopen jaar OV en
komend jaar de plannen
Cadeaus ingepakt?
Allergielijst hele school

Actiehouder
Allen
Debby en Nicole

Gereed
sept-2015
Aug-2015

Debby
Debby

Direct
Sept-2015
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Overzicht werkgroepen schooljaar 2015 / 2016
Werkgroep
Periode
Werkgroepleden OVleden 2015/2016
OV
N.v.t.
Representatie
N.v.t.
Rosita
Goede doelen
Dosha
……
Fotograaf
Woensdag 23
Nicole
september
Debby
Belinda
Wendy
Kinderboekenweek
september
Arwen
7 oktober
Dosha
…….
Kijkavond
Sint
Augustus – december
Belinda
Nicole
4 december
…..
Kerst (diner)
Meesters/juffendag
Koningsspelen
Pasen (lunch)

Oktober – december

17 december diner
18 december viering
26 april
Maart

24 maart

Avondvierdaagse

Mei – juni

Speelplein

Doorlopend

Banenmarkt

6 –10 juni

Doorlopend

(* Jan Willem Graafmans)
Rosita
Wendy
Marieke
Arwen
Nicole
…..
Wendy
Nicole
Dosha
Rosita
Marieke
Wendy
Rosita
Arwen
(* Sjalestia van Aggelen)
………
(* Sjalestia van Aggelen)
Dosha

Sport

Doorlopend

Schoolreisje

Doorlopend
(voorbereiding)

Marieke
Belinda
Arwen
…..

Afscheid groep 8

Mei-juli

Rosita
Dosha
Marieke

Werkgroep
opening nieuw
gebouw
Creativiteit

Doorlopend

….
Belinda
….
….
Belinda

Werkgroepleden
leerkrachten
Annette
Walter, Mariska

Lindsey, Walter

Rachel, Walter

Katja, Bep
Katja, Marcella
Bep, Rachel, Lindsey
Rachel, Walter

Onderbouw, Gr. 1-5
Rachel, Lindsey, Ronald
Bovenbouw, Gr. 6-8
Maaike, Ronald
Marcella, Walter

Marcella, Dorien, Mariska,
Wilma
Marcella, Walter
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(raamschilderingen)

*

Dosha
Arwen
(*Sabina Verduyckt)
(*Roos vd Meijden)

Geen OV-bestuurslid
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