Notulen vergadering bestuur oudervereniging d.d. 30 november2015
Aanwezig

Debby Henskes (penningmeester), Belinda van Wieringen (secretaris), Nicole van Winden, Arwen
Westerhoff, Clancy van Wijk Stalman, Annette van Uden, Wendy Beekelaar, Dennis van Os, Dosha
Schuring, Natalie Touset-Holtslag en Rosita van Bilsen
Afwezig

Marieke Kromkamp
1. Opening en vaststelling agenda
Arwen opent om 20.05 uur de vergadering en heet allen welkom.
2. Mededelingen
Clancy heeft de website helemaal aangepast en staat weer netjes. Zij vraagt iedereen hier even naar
te kijken, misschien dat er nog iets ontbreekt of anders moet.
3. Goedkeuring notulen OV-vergadering 26 oktober 2015 + actielijst
Nicole vraagt naar de verzekeringen waar Dennis het vorige vergadering over had. Dennis heeft hier
nog niet naar gekeken. Hij gaat dit alsnog doen. (actie; Dennis)
Pagina 3 6d, Arwen vraagt hoe de evaluatie opgenomen kan worden in de dropbox als deze er niet
is. De evaluatie is er wel opgenomen in de dropbox, zonder dat hij is besproken.
4. Financiën.
Dennis is officieel penningmeester. Alles bij de bank en de KvK is geregeld. Dennis geeft aan dat van
80 kinderen al de ouderbijdrage binnen is.
5.

Werkgroepen

a)

Kinderboekenweek

b)

Sinterklaas

c)

Kerst

De evaluatie is meegestuurd met de agenda. Vanuit school was er helaas geen evaluatie, het is dus
niet duidelijk wat de leerkrachten en kinderen van het museum vonden.
Belinda vertelt dat het verhaal rond is. Na diverse opties is geprobeerd te hebben, is er uiteindelijk
een bus geregeld. Deze zal een verhuisbus voorstellen. Achter de verhuisdozen zal een Piet zitten.
Deze heeft zich verstopt in de bus omdat hij een lekke band heeft. Het draaiboek zal zoals
afgesproken dinsdag rond gestuurd worden naar de OV-leden zodat zij weten waar het over gaat. De
schoencadeaus zijn leuk ontvangen. En de strooipieten waren zeer geslaagd.
Rosita geeft aan dat de eerste vergadering heeft plaatsgevonden. Het draaiboek zal naar Annette
gestuurd worden voor akkoord. Dit jaar is er geen kerstviering in de kerk. Er is wel een
lampionnenoptocht.
d) De schoolfotograaf staat op maandag 19 september 2016. De maandag blijkt misschien toch niet
zo’n handige dag. Annette gaat kijken of hij nog verzet kan worden naar een woensdag. (actie;
Annette)
6. PowerPoint “het reilen en zeilen binnen de ov”.
De PowerPoint zal nog worden doorgestuurd aan alle ov-leden.
Natalie en Rosita geven een toelichting op de vragen, waarom ze bij de ov gekomen zijn en hun
verwachtingen hierbij.
7. Lief en leed
Debby geeft aan, het bedrag voor de cadeaus uit de lief en leed pot terug te willen brengen naar €5.
Dit is door de duurder geworden Toet €7,50 geworden, maar zou niet nodig hoeven zijn. Rosita geeft
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aan te gaan stoppen met Toet. Afgesproken wordt dat het bedrag weer €5 wordt. En voor alle
kinderen een tijdschriftje. Document wordt aangepast. (Actie; Belinda)
8. Rondvraag
Debby-> Wanneer is de nieuwjaarsborrel van het SKOP? Annette geeft aan dat dit op 4-1-2016 is om
17.00 uur, waarschijnlijk in het Witte Huis. Er wordt gevraagd wie er kunnen gaan, Debby en Belinda
kunnen niet.
Annette->De renovatie verloopt volgens planning. In grote lijnen gaat dit allemaal goed. Voor de
vakantie wordt er ingepakt. Na de vakantie start iedereen in zijn eigen groep en deze dag wordt er
verhuisd. De kleuters gaan naar de dependance beneden en groep 3 en 4 in de lokalen boven. Als het
goed is de renovatie van de onderbouw in april klaar. Er is wel ruimtegebrek, de gymzaal en ib ruimte
moeten we deze maanden missen.
De meester- en juffendag moet even bekeken worden hoe dit in te vullen en wanneer deze gehouden
gaat worden. Als half april de renovatie klaar is kan het eind april, anders kleiner invullen of de datum
verplaatsen. Mogelijk in de “Openingsweek”. Eind januari zal hier meer over te zeggen zijn.
9. Sluiting
Om 21.00 uur sluit Arwen de vergadering.

Actielijst
Nr
1.
2.
3.
4.

Datum
12-1-2015
30-11-15
30-11-15
30-11-15

5.
6.

30-11-15
30-11-15

Actie
Ideeën Fancy Fair naar Belinda sturen
Schoolfotograaf verzetten naar een woensdag
Verzekeringen uitzoeken
Kaart maken kerstgroet school/OV voor bij de
nieuwsbrief
Aanpassen document lief en leed
Meester- en juffendag bepalen

Actiehouder
Allen
Annette
Dennis
Annette/Rosita

Gereed
Jan-2016
Jan-2016
Jan 2016
zsm

Belinda
Annette/allen

Jan 2016
Jan 2016
Indien
mogelijk
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OVerzicht werkgroepen schooljaar 2015 / 2016
Werkgroep
Periode
Werkgroepleden OVleden 2015/2016
Representatie
N.v.t.
Rosita
Goede doelen
Dosha
Dennis
Fotograaf
Woensdag 23
Nicole
september
Debby
Belinda
Wendy
Kinderboekenweek
september
Arwen
7 oktober
Dosha
Clancy
Kijkavond
Komt dit jaar te

Werkgroepleden
leerkrachten
Walter, Mariska

Lindsey, Walter

vervallen

Sint

Augustus – december

4 december

Kerst (diner)

Oktober – december

Meesters-/juffendag

17 december diner
18 december
viering
26 april

Pasen (lunch)

Maart

Avondvierdaagse

Mei – juni

Speelplein/opschonen

Doorlopend

Banenmarkt

24 maart
6 –10 juni

Doorlopend

Sport

Doorlopend

Schoolreisje

Doorlopend
(voorbereiding)

Afscheid groep 8

Mei-juli

Werkgroep opening
nieuw gebouw
Creativiteit

Doorlopend

Belinda
Nicole
Clancy
(* Jan Willem
Graafmans)
Rosita
Wendy
Marieke
Nicole
Arwen
Natalie
Wendy
Nicole
Dosha
Rosita
Marieke
Wendy
Rosita
Arwen
(* Sjalestia van Aggelen)
Dennis
(* Sjalestia van Aggelen)
Dosha
Debby
Debby
Belinda
Arwen
Marieke
Rosita
Dosha
Marieke
Allen
Belinda

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

OV-Notulen 21-09-2015
Pagina 3 van 4

(raamschilderingen)

*

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

Geen OV-bestuurslid
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