Notulen vergadering bestuur oudervereniging d.d. 18 januari 2016
Aanwezig

Debby Henskes, Belinda van Wieringen (secretaris), Arwen Westerhoff, Clancy van Wijk Stalman,
Annette van Uden, Wendy Beekelaar (verslag), Dennis van Os (penningmeester), Dosha Schuring,
Rosita van Bilsen en Marieke Kromkamp
Afwezig (met kennisgeving)

Nicole van Winden en Natalie Touset-Holtslag
1. Opening en vaststelling agenda
Arwen opent de vergadering, heet allen welkom en merkt op dat het fijn is dat de evaluaties van Sint
en Kerst al klaar zijn en bij de vergaderstukken zaten.
2. Mededelingen
Belinda deelt mee dat dit schooljaar haar laatste jaar is als secretaris van de OV. Ze blijft wel lid van
de OV. Dennis geeft ook aan dat dit schooljaar zijn laatste jaar is als penningmeester en lid van de
OV. Verder herinnert Dennis iedereen er aan dat we de afspraak hebben gemaakt om bij het maken
van een evaluatie de penningmeester het financieel overzicht van de werkgroep te vragen.
3. Notulen OV-vergadering 30 november 2015 + actielijst
Er zijn geen opmerkingen bij de notulen. Daarmee zijn ze vastgesteld.
Actie nr. 1 (ideeën fancy fair) stellen we uit tot er afspraken zijn gemaakt over wat en wanneer we
gaan doen. Annette en Nicole hebben contact gehad over de schoolfotograaf (actie nr. 2); zij bekijken
nu de mogelijkheden. Dennis is bezig met actie nr. 3 (verzekeringen). De overige acties zijn klaar.
4. Financiën.
Dennis geeft aan dat van 120 kinderen de ouderbijdrage binnen is. Dit betekent dat 65% van de
ouders heeft betaald. Nathalie heeft een goed stukje voor in de nieuwsbrief geschreven. Dit stukje
plaatsen we nog een keer. Dennis geeft aan dat de inkomsten dit jaar waarschijnlijk iets minder zijn
door een lager leerlingaantal dan waarvan bij de begroting was uitgegaan. Dennis merkt hierbij op dat
hij dat kan opvangen uit de reserve.
5.

Werkgroepen

a)

Sinterklaas

b)

Kerst

c)

Meester- en juffendag

Het was een geslaagd Sintfeest. Sint zag er goed uit. Belinda geeft aan dat met Sint de bijeenkomst is
geëvalueerd. Hij is al weer voor volgend jaar geboekt.
Rosita geeft aan dat de kerstviering vooral positief was. Het was gezellig druk met ouders op het
schoolplein voor het kerstdiner.
Annette vertelt dat ze met het team heeft besproken om de meester- en juffendag, vanwege de
verhuizing, te vervroegen naar woensdag 23 maart. Voorstel is dan om het dit jaar minder uitbundig
te vieren. Dit houdt in dat de juffen en meesters zelf in en met hun eigen klas hun verjaardag vieren.
Dit kan wel gepaard gaan met bijvoorbeeld een gezamenlijke opening en dat iedereen verkleed naar
school mag komen. De werkgroep zal dit verder bespreken.
d) Sportdag
De OV wil de afspraken m.b.t. de werkgroep sport aanvullen met afspraken over deelname aan
schaaktoernooien, bijvoorbeeld over een maximum bijdrage van de OV. Hiervoor moet eerst duidelijk
worden wat de kosten van het schaaktoernooi zijn. Debby en Dennis vragen Walter hier naar en
stellen de afspraken op (actie: Debby en Dennis).
e) Schoolreisje
Debby vertelt dat aanstaande vrijdag in de nieuwsbrief komt te staan waar het schoolreisje dit jaar
naar toe gaat. Alle groepen gaan op dezelfde dag, met de bus. Voor de lunch wordt gezorgd. Groep 1,
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2, 3 en 4 gaan naar Blijdorp, groep 5 en 6 gaan naar het Archeon, groep 7 en 8 gaan ’s ochtends naar
Nemo en ’s middags naar Tunfun.
6. Oud papier
Annette vertelt dat de Johannesschool met o.a. de bewonersvereniging Koningshof en de andere
scholen zorgt voor het openen en sluiten van de papiercontainer bij het Baken. De school ontvangt
hiervoor een financiële bijdrage. Tot nu toe nam Mariette deze taak op zich. De school zoekt nu
iemand anders (een of meerdere personen) die de container ’s avonds kan sluiten (Mariette opent de
container ‘s ochtends). Hierover heeft ook al twee keer een stukje in de nieuwsbrief gestaan. Het gaat
om maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagavond in de maanden februari, mei en november.
Annette vraagt of de OV dit op zich kan nemen, waarbij de financiële bijdrage dan naar de OV zal
gaan. De OV denkt hier over na (actie: allen).
7. Rondvraag
Dosha geeft aan dat zij contact heeft gehad met de gemeente over de plassen op het pad rond de
school.
Annette zegt dat er een nieuw en strikter beleid komt voor het versieren van het gebouw.
8. Sluiting
Om 21.20 uur sluit Arwen de vergadering. Volgende vergadering is 29 februari 2016.

Actielijst
Nr
1.
2.
3.
4.

Datum
12-1-2015
30-11-15
30-11-15
18-01-16

5.

18-01-16

Actie
Ideeën Fancy Fair naar Belinda sturen
Schoolfotograaf verzetten (naar een woensdag)
Verzekeringen uitzoeken
Walter navragen kosten schaaktoernooi en
afspraken maken bekostiging schaaktoernooi
door OV
Nadenken opnemen taak sluiten papiercontainer

Actiehouder
Allen
Annette/Nicole
Dennis
Debby/Dennis

Gereed
pm
Jan 2016
Jan 2016
Feb 2016

Allen

Feb 2016
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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
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(raamschilderingen)

*

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

Geen OV-bestuurslid
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