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Notulen vergadering Oudervereniging   

Dinsdag 20 maart  2018 

 

Aanwezig:  Dorothée (voorzitter), Sander (penningmeester), Miriam (teamlid), 

  Linda (secretaris), Ilona, Bianca, Marjon, Manjana, Marije, Sonja, Marjorie, 

  Bernadette (kascommissie) 

Afwezig:  Arnoud 

_______________________________________________________ 

 

1. Opening en mededelingen 

Mededelingen OV 

Manjana heeft besloten om na 5 jaar te stoppen bij de OV. Dorothée overhandigt haar 

een bos bloemen en een bon als dank voor haar grote inzet. Manjana zal nauw 

betrokken blijven bij de Sinterklaasviering en de musical. 

 

Marije is een nieuw lid van de OV. Er is nu een positie vacant bij de kascommissie. 

Bernadette zal volgend schooljaar nog lid blijven van de kascommissie en zal daarna 

ook stoppen met deze functie. 

 

Dorothée heet de kascommissie welkom. Zij zijn aanwezig om het décharge te geven. 

Dit wordt besproken bij agendapunt 5. 

 

De interim directeur komt binnen om zich voor te stellen aan de OV.  

 

Ingekomen stukken 

-  Mail inzake ‘stemmen ‘per kind’ of ‘per gezin’ (mail dd 21.12.17) 

 Deze mail werd gestuurd naar aanleiding van de verdeling van de TSO gelden. Het 

 standpunt is dat er per kind wordt gestemd, omdat er ook per kind wordt betaald. 

 

- Mail n.a.v. een vraag over de ouderbijdrage t.o.v. de TSO gelden.  

De bijdrage voor het continuerooster is ten behoeve van de school en staat los van 

de incasso van de OV.  

 

Er is besproken of de TSO gelden gebruikt kunnen worden om de kosten van de 

incasso’s te verlagen. Er is besloten dit niet met elkaar te verrekenen, omdat 

wanneer de ouderbijdrage van de TSO gelden wordt betaald, dit slechts een 

eenmalige actie is. Het is ten gunste van de kinderen dat er zaken voor de lange 

termijn worden gerealiseerd. 

 

Bespreking actiepuntenlijst 

Dit punt is niet besproken. 

 

Inventarisatie wie-doet-wat lijst 

O.l.v. de interim directeur zal het team worden verdeeld over de activiteiten. 



 2 

  

2.  Mededelingen en vragen aan en van het team 

Dit punt is niet besproken.  

 

3. Evaluatie voorgaande activiteiten 

Palmpasen en Pasen 

Alle zaken rondom Pasen en Palmpasen zijn geregeld. 

 

Sponsorloop 

 Marjorie is verhinderd om de appels te halen en te schillen. Op het bord op het plein zal 

een oproep worden gedaan of er ouders zijn die donderdagmiddag om 13.00 uur willen 

helpen bij het snijden van de appels. Aanmelden kan bij Miriam en Bianca.  

 

Fotograaf 

Bianca heeft hierover contact met Manon. Door het continuerooster ontbreekt de 

middagpauze waarin kinderen met kleinere broertjes en zusjes op de foto kunnen. Er 

wordt nagedacht over een oplossing. 

 

Koningsspelen 

Vanuit het team zijn voor de Koningsspelen de volgende leerkrachten het 

aanspreekpunt: 

Marjon groep 1 t/m 4  

Marousja groep 5 t/m 8 

 

De ontbijten worden verzorgd en afgeleverd door de Jumbo. In principe is er geen hulp 

nodig van de OV. Miriam zal dit nogmaals navragen bij het team.  

  

4.  Aankomende activiteiten 

Dit punt is niet besproken. 

  

5. Financiën 

De décharge heeft later dan normaal plaats gevonden vanwege bevindingen in het 

kasboek. Tijdens de controle van het voorgaande boekjaar zijn ernstige 

onregelmatigheden geconstateerd. Deze zijn opgepakt door Sander en Dorothee. Er is 

een gedegen betalingsregeling getroffen. 

De boekhouding is gecontroleerd en er is akkoord gegeven. Het décharge is verleend. 

Binnenkort worden de facturen voor de ouderbijdragen uitgestuurd. 

  

6.  Rondvraag 

Het klopt dat de ouderbijdrage moet worden overgemaakt naar ‘Het Sticht’ in Zeist. 

 

Als men vragen heeft over de TSO gelden, is de reden dat de gelden vertraagd 

uitgegeven zullen gaan worden en dat er veel tijd kwijt is aan het opzetten van de 

nieuwe incasso. 

  

7. Sluiting 

Dorothée sluit de vergadering om 22.00 uur en dankt de aanwezigen voor hun komst en 

inbreng. 

 

De volgende vergadering is op dinsdag 5 juni 2018 om 20:00 op school 
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ACTIEPUNTEN 

 Datum Actie Wie Deadline Gedaan? 

1 24.10.17 Peter vragen om foto’s in de hal te 
maken. 

Tel.nr. Peter vragen voor overleg 

Dorothée 

Miriam  

Sept/okt 
2017 

 

2 24.10.17 Informeren bij team wie info 
aanlevert voor computerscherm. 
Wie bedient het scherm? 

Miriam 20 mrt 2018  

3 24.10.17 Informeren bij team naar 
mogelijkheden voor nieuwsbrief. 

Miriam 20 mrt 2018  

4 15.01.18 Logboek activiteiten digitaliseren Marjon   

5 15.01.18 Verdelen taken 2018/2019 in 
vergadering 20 mrt 2018 

Invullen data activiteiten komend 
schooljaar 

Allen 

Miriam 

Aug 2018 

 

1 mrt 2018 

 

6 15.01.18 Sinterklaasversiering voorbereiden Allen Sept/okt 
2018 

 

7 15.01.18 Waxine ’led’ lampjes kopen voor 
kerstversiering plein 

Sander Sept/okt 
2018 

 

8 15.01.18 Tim benaderen met vraag of website 
op mobiel verbeterd kan worden 

Miriam 20 mrt 2018  


