Notulen vergadering bestuur oudervereniging d.d. 20 juni 2016
Aanwezig

Debby Henskes, Belinda van Wieringen (secretaris), Arwen Westerhoff, Annette van Uden, Wendy
Beekelaar, Rosita van Bilsen, Nicole van Winden, Dosha Schuring en Clancy van Wijk Stalman
Afwezig

Dennis van Os (penningmeester), Natalie Touset-Holtslag en Marieke Kromkamp
1. Opening en vaststelling agenda
Arwen opent om 20.10 uur de vergadering en heet allen welkom. In het bijzonder Esther, zij kijkt een
keertje mee, omdat zij overweegt om de OV te komen versterken.
2. Mededelingen
Natalie heeft aangegeven dat zij stopt met de OV i.v.m. privé omstandigheden.
3. Notulen OV-vergadering 12 april 2016 + actielijst
Pagina 2.6-> Debby geeft aan dat ze de ijsbrommer weer heeft geregeld voor de laatste woensdag dit
schooljaar. Dit keer bij Pascal, omdat ze hem een kans wil geven en er meer keuze is in het aantal
smaken.
4. Financiën.
Dennis is niet aanwezig, heeft wel een mail gestuurd met de concept begroting 2016-2017. We
nemen deze door en willen graag een aantal aanpassingen. Deze zullen we doorgeven aan Dennis om
aan te laten passen. Na de aanpassing moeten we dit met zijn allen goedkeuren. Dit zal via de mail
gebeuren en op de ALV zal de begroting vastgesteld worden.
Arwen geeft als optie dat als er geen nieuwe penningmeester zal zijn, er eerder dan de ALV een
vergadering plaats kan vinden om de taken te verdelen.
5.

Werkgroepen

a)

Meesters- en juffendag

b)

Pasen

c)

Schoolreisje

Nicole vertelt dat het cadeau weer erg leuk was. Een gezamenlijk cadeau voor de school houden
we erin. Meesters- juffendag was heel leuk met een eigen indeling per klas. De werkgroep heeft niet
veel hoeven doen, de leerkrachten hebben het meeste zelf gedaan.
Dit jaar zijn er matzes gegeten en hebben we een gezellige paaslunch gehad. Tijdens de
paasdienst stond het scheppingsverhaal centraal. Bij terugkomst uit de kerk lag de paashaas in de
bosjes te slapen, tot grote hilariteit van de kinderen. Arwen vraagt of dezelfde paashaas volgend jaar
weer komt. We hopen van wel, want hij doet het erg leuk!
Debby vertelt dat de werkgroep van het schoolreisje veel complimenten krijgt voor de
organisatie. Bij groep 1 t/m 4 is alles goed verlopen. Het is een hele leuke dag geweest. Het naar
binnengaan was enkel wat rommelig, dit was de bijdrage van Blijdorp. De lunch had vroeger
gemogen, echter dit was niet meer mogelijk, omdat dat gereserveerd was door andere scholen.
Groep 5/6 heeft ook een hele leuke dag gehad. De bus vertrok vroeger dan afgesproken, omdat de
chauffeuse op tijd weer ergens anders moest zijn. Hierdoor waren ze een half uur te vroeg bij het
Archeon. Archeon heeft de kinderen binnen gelaten en ze mochten een film kijken. Complimenten
voor het Archeon! De gids in het park was echt een top idee.
Bij groep 7/8 is alles wat stroef verlopen. De lunch zou plaats vinden bij TunFun om 13.00. Echter in
Nemo is al om 12.15 geluncht, waardoor er hier bijna een uur verloren is gegaan. De bus was niet ter
plekke om de kinderen naar TunFun te brengen. Is gelukkig opgelost. TunFun was vergeten ijsjes te
regelen en moest dit ter plekke nog doen. Ondanks dit hebben ze wel een leuke dag gehad.
Tip voor volgend jaar; de brieven met informatie uitprinten en in de bussen nog laten lezen door de
leerkrachten en begeleiders.
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d)

Avondvierdaagse

De evaluatie is nog niet geschreven, geeft Rosita aan. Maar er heeft wel mondeling een evaluatie
plaatsgevonden. De avondvierdaagse is goed verlopen. Het inleveren van de enveloppen bij de
leerkrachten werkt goed. Volgend jaar mogelijk de begeleiders een hesje aan, zodat duidelijk is wie er
begeleid. Kinderen moesten dit jaar meer gewaarschuwd worden dan andere jaren. Er werd met
name veel door tuinen gelopen en aan de planten getrokken. Mogelijk overwegen om minder
begeleiding mee te laten gaan, omdat er nu veel gezelligheid is tussen de ouders en er niet zo goed
meer op de kinderen wordt gelet.
6. Klassenouders
Afgesproken wordt om de klassenouders net als vorig jaar een mail te sturen met een bedankje en
hier een evaluatieformulier aan toe te voegen (actie; Belinda en Nicole).
Nicole zal de evaluatie samen met Belinda uitwerken. Nicole neemt volgend jaar de taken van de
begeleiding van de klassenouders op zich.
Omdat Belinda stopt met secretaris zullen de taken verdeeld worden. Wendy zal de agenda, notulen
en ALV voor haar rekening nemen. Nicole zal ook de mailbox in de gaten houden. Alleen de
administratie van de KvK moet nog worden opgepakt.
7. ALV
De ALV staat gepland op dinsdag 20-9-2016. Zoals ieder jaar zal de eerste OV vergadering erna
plaatsvinden.
8. Data vergaderingen 2016-2017
De volgende data worden vastgesteld:
Dinsdag 20 september 2016
Maandag 31 oktober 2016
Maandag 28 november 2016
Maandag 16 januari 2017
Maandag 20 maart 2017
Maandag 22 mei 2017
Maandag 19 juni 2017
In oktober zal een etentje gepland worden. (actie; Belinda)
9. Rondvraag
Debby-> gaat de toernooien helpen organiseren.
Belinda->geeft aan dat er vacatures ontstaan in de werkgroepen nu Dennis en Debby en Natalie
komen te vervallen. Nog niet iedereen heeft laten weten in welke werkgroep zij willen. Bij de eerste
vergadering zal dit worden ingevuld.
Arwen->geeft aan dat een nieuwe penningmeester heel belangrijk is. We moeten nog even ons best
doen mensen direct te benaderen om te kijken of we zo iemand kunnen vinden (actie; allen).
10. Sluiting
Om 21.40 uur sluit Arwen de vergadering. De volgende vergadering is op 20 september 2016.

Actielijst
Nr

Datum

Actie

Actiehouder

Gereed

1.
2.
3.
4.

12-1-2015
20-6-2016
20-6-2016
20-6-2016

Ideeën Fancy Fair bedenken
Evaluatie klassenouders
Datum etentje in oktober plannen
Actief zoeken naar Penningmeester

Allen
Belinda/Nicole
Belinda
Allen

t.z.t.
z.s.m.
sept
sept
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