Notulen 22 mei 2019
Aanwezig: Sandra, Jacqueline, Marjolein, Sharon, Peter, Janet, Geertje, Inge O, Jose, Wendy,
Miranda, Inge S, Sonja en Suzanne
Afwezig: 1. Opening
Speciaal welkom voor Jose die de OV komt versterken.
2. Notulen van 13 maart
- Juf Mia bedankt ons voor de leuke attentie bij haar jubileum.
- De besteding van de Bag 2 School opbrengst; komt zo terug.
- Hoe is het met het fotoboek voor groep 8? Deze wordt gemaakt door een aantal ouders.
3. Evaluatie
Koningsspelen; er zijn spelletjes gedaan via de “waslijn” methode. Dit was leuk en is goed
gegaan. Alleen het pauze moment werd ervaren als druk en een chaos.
Er waren weinig hulpouders. Nu werd groep 8 ingezet als begeleiding bij de spelletjes.
Vonden zij dit ook leuk? Voor de kleuter groepen was tot 12 uur te lang. Zij zijn eerder
gestopt. Voor de OV was het goed gegaan zo met zijn 4en.
Opvallend is dat er nu 2 scholen naast elkaar hetzelfde doen en er geen samenwerking
opgang lijkt te kunnen komen.
Pasen; in de communicatie is het bij de kleuters toch niet helemaal duidelijk wat de
bedoeling is. Hier mag de volgende keer wat extra aandacht voor zijn. Of misschien pas mee
beginnen in groep 3 als de kinderen beter begrijpen wat de bedoeling is.
Vanuit OV waren er extra ontbijtjes geregeld. Deze zijn allemaal gebruikt (zak kadetjes,
chocolade kadetjes, krentenbolletjes, eitjes, paasei).
Schoolfotograaf; lijkt allemaal goed te zijn gegaan. Positieve kinderen. Wachten op de
resultaten. Voor de klassenfoto’s in het park hadden we perfect weer.
1 aandachtspunt voor volgend jaar; de broertjes/ zusjes die niet op school zitten waren nu
aan het einde van de dag gepland. In overleg, ook met de fotograaf, zou dit verplaatst
kunnen worden naar het eerste uur.
4. Komende activiteiten
Talentenjacht; deze is gepland voor 29 mei. Jacqueline en Sharon regelen limo en chips voor
de kinderen deze dag.
Schoolvoetbal; voorheen regelde de OV hier ook drinken en wat lekkers voor. Er wordt door
Suzanne/ Sonja overlegd met Ron of Petra of dit voor nu ook nodig is.
Bag 2 school; de opbrengst was 438 kg deze keer. Vorige was 902 kg. Voor volgend jaar
plannen we het ophaal moment later in het voorjaar. De volgende staat nu voor 6 november
op de agenda.
Laatste schooldag 12 juli; er is morgen overleg met het team en OV. Wij zullen een
vossenjacht voorstellen. Vanuit OV zitten in de werkgroep; Marjolein, Sandra, Jacqueline en
Geertje.
Ook is dan de bruiloft van juf Marloes. Groep 6 is hiervoor uitgenodigd, dit is na schooltijd.

5. Ingebrachte stukken
Er is een wedstrijd “vergroening van schoolpleinen”. Mogelijk kan dit opgepakt worden als
verbinding met de SAS. Peter gaat dit met Emiel (directeur SAS) delen.
Social schools; vanuit de OV kan alleen Sandra hier nu dingen op delen. Het is niet handig dat
dit bij 1 persoon ligt en zij stopt aan het einde van het schooljaar. ! Peter gaat hier naar
kijken en als het lukt Marjolein, Jose en Suzanne hiervoor aanmelden.
6. Mededelingen Peter
Club collect; vanuit Surplus kan deze onderneming de ouder bijdrage innen. Kosten voor de
eerste keer €200 (= actie prijs). Hierna gaan deze transactie kosten omhoog. In overleg met
Sonja die het nu regelt wordt besloten dat we hier geen gebruik van maken.
7. Ingekomen stukken
8. Financiën
Sonja ligt het overzicht toe.
Er is 16x nog geen ouder bijdrage betaald. Hiervoor zijn de herinneringen de deur uit.
Er is nog een te goed van Bag 2 school en het oud papier. Hiervoor gaan we T-shirts laten
maken. Voor de hele school, per klas, dezelfde; Pacific blue met logo van de Mient en shirts
voor “crew”.
9. Rondvraag;
Peter en Marjolein zijn naar het congres ouderbetrokkenheid geweest. Van hier uit is de
vraag bij ons neergelegd “wat betekend ouderbetrokkenheid voor jou”. Zodra hier de
antwoorden van binnen zijn kunnen we hierop terug komen.
De werkmap van de OV bijhouden; hierdoor is het voor de volgende groep makkelijker om
aan de activiteit te beginnen omdat je een richtlijn hebt.
Voor een snellere evaluatie van de activiteiten is het een optie om een evaluatie van het
team en de OV samen te voegen en dit tijdens het overleg terug koppelen.

10 juli hebben we een afsluiting van het schooljaar en afscheid
van 2 leden!

