Notulen vergadering Oudervereniging
5 februari 2019
Aanwezig:
Gast:
Afwezig:

Sander (penningmeester), Linda (secretaris), Miriam (teamlid),
Arnoud, Jan, Bianca, Marije, Ilona, Marjon, Sonja
Bettie (directeur)
Dorothée

_______________________________________________________
1.

Opening en mededelingen
Ilona zit deze vergadering voor en opent de vergadering om 20.00 uur.
Mededelingen Bestuur
Jan de Jong is voor het eerst aanwezig en stelt zich voor. Hij zal vanaf volgend
schooljaar de taken van penningmeester overnemen van Sander.
Ingekomen stukken
Er zijn twee ouders die zich hebben aangemeld als hulpouder. Deze vergadering wordt
besproken of zij aan een activiteit kunnen worden gekoppeld.
Jan stelt voor om meer betrokkenheid te genereren bij ouders, bv door hulp van oudleerlingen in te roepen bij de Carrousel. Ook wordt gevraagd of het team wil nadenken
over een mogelijke verhoging van de ouderbijdrage voor extra activiteiten die door
externen kunnen worden georganiseerd. Miriam neemt dit voorstel mee om te
bespreken binnen het team.
Bespreking actiepuntenlijst
Er zal in de vergadering van mei een groepfoto van de OV leden worden genomen.
Deze zal worden opgenomen in de nieuwsbrief of op het nieuwsscherm. Ook zal er in
de nieuwe nieuwsbrief oproep worden gedaan voor nieuwe leden.
De foto’s van het team en ondersteunende krachten kunnen worden gepresenteerd op
het nieuwsscherm. Miriam legt dot voorstel neer binnen het team.
Marjon heeft een opzet gemaakt voor het digitaliseren van de activiteiten. Deze moet
verder worden aangevuld door de OV leden van de betreffende activiteiten.
Miriam initieert een samenkomst van de OV leden en betreffende commissie voor
Sinterklaas om een en ander duidelijk af te stemmen omtrent zaken die geregeld
moeten worden voor Sinterklaas.
Notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

1.

Opening en mededelingen (vervolg)
Bespreken wie-doet-wat lijst 2018-2019
De lijst is niet besproken.

2.

Mededelingen en vragen aan en van het team
Punten vanuit het team
Verzoek aan de OV is om de zolder op te ruimen. Sander, Ilona, Arnoud en Marije
bieden zich aan om dit binnenkort te gaan doen.
Vanuit de OV komt het voorstel om 1x per jaar een bijeenkomst te organiseren voor alle
ouders die helpen op school (klassenouder, luizenpluis, levelwerk, verkeerscommissie,
ed). Miriam koppelt dit plan terug aan het team.

3.

Evaluatie voorgaande activiteiten
Verzoek vanuit de OV aan het team is of er extra kannen voor limonade aangeschaft
kunnen worden.
Sinterklaas
Dit onderwerp is niet besproken.
Kerst
Dit onderwerp is niet besproken.

4.

Aankomende activiteiten
Carnaval
Ilona heeft prins Carnaval geregeld op verzoek van het team en hij zal 22 februari a.s.
aanwezig zijn. Ilona neemt deze week contact op met Reno, Rick of Elias v.w.b. de
boodschappen en de attentie voor Prins Carnaval.
Pasen
Ilona zoekt een andere bakker die de broodhaantjes kan maken. Ilona zou graag de
data willen ontvangen waarop Palmpasen wordt gevierd en wanneer het ontbijt zal
plaatsvinden. Er wordt een voorstel gedaan om een actie te hangen aan de optocht, bv
bezoeken van verzorgingshuis.

5.

Financiën
TSO
Er zijn 4 thema’s waaraan het TSO geld kan worden besteed: schoolplein, gymzaal,
ICT, meer groen. Elk kind krijgt een stem en deze staat voor een bepaald percentage
van het te besteden geld.
Kinderen zullen samen met hun ouders hun stem gaan uitbrengen. Dit plan zal eerst
worden voorgelegd aan het team. Sonja en Marjon zullen samen een opzet maken voor
een voorstel. Het plan is om dit project dit schooljaar te voltooien.
Sander meldt dat er geen opmerkingen zijn voor wat betreft de financiën. In april/mei
zal de volgende incasso plaatsvinden.
Er komt een verzoek vanuit de OV om een jaarlijks budget binnen de begroting op te
nemen voor het aanschaffen van nieuwe voetballen voor elke klas.

6.

Rondvraag
Bianca helpt mee met de minitrip. Er moet een aandenken komen aan de minitrip. Het
is niet duidelijk wat het budget hiervoor is.

7.

Sluiting
De vergadering wordt om 21.45 gesloten. Ilona dankt de aanwezigen voor hun komst
en hun inbreng.
De volgende vergadering vindt plaats op 13 mei 2019 om 20:00 uur. Sander zal deze
vergadering voorzitten.

Pnt Datum

Actie

Wie

Datum

1.

15.01.18

Opzet maken logboek activiteiten digitaliseren

Marjon

Feb 2019

2.

05.06.18

Voor in nieuwsbrief van medio feb 2019: ouderinitiatief
initiëren voor organisatie avondvierdaagse. Ilona en
Marjon schrijven een tekst voor oproep in de
nieuwsbrief

Marjon
Ilona

Feb 2019

3.

05.06.18

Omschrijving vacature kascommissie naar inbox OV
sturen voor in nieuwsbrief.

Marije

Mei 2019

Tekst doorsturen naar directeur voor de in nieuwsbrief.

Linda/
Sander

Nadenken over binnenkomst van Sinterklaas 2019 en
bestellen van cadeautjes

Allen

Afspraak plannen Sinterklaascommissie team/OV om
een en ander duidelijk af te stemmen.

Miriam

4.

15.11.18

Juni 2019

5.

15.11.18

Tekst aanpassen betreffende de incasso op de website
en sturen naar Rik (vervangt Manon)

Sander

Nov 2018

6.

15.11.18

Notulen op website laten zetten door Manon (of haar
vervanger)

Linda

Mei 2019

7.

05.02.19

Vragen/ voorstellen voor het team:

Miriam

Mei 2019

OV leden

Maart
2019

- verhoging van ouderbijdrage tbv bekostiging externe
activiteiten
- Foto’s leerkrachten en ondersteunend personeel
tonen op scherm in de hal i.p.v. aan een bord in de hal?
- Jaarlijkse ‘bedank’borrel organiseren voor
klassenouders/OV leden/luizenmoeders ed?
- Kunnen er extra limonadekannen worden
aangeschaft?
- Wanneer wordt Palmpasen gevierd (i.v.m. bestelling
broodhaantjes)? Kan er een actie aan Palmpasen
worden gekoppeld?
- Wanneer is het Paasontbijt gepland? (i.v.m.
boodschappen)
- Plan verdeling TSO geld bespreken
8.

05.02.19

Kerstspullen opruimen zolder

9.

05.02.19

Opzet plan maken voor verdeling TSO gelden en dit
sturen naar Miriam

Marjon
/Sonja

April 2019

10.

05.02.19

Is er mogelijkheid binnen de begroting om elk jaar
nieuwe voetballen aan te schaffen?

Sander/
Jan

Mei 2019

11.

05.02.19

Wat is het budget voor een aandenken aan de minitrip

Sander/
Jan

Maart
2019

