Notulen Vergadering Oudervereniging woensdag 26-9-2018
Aanwezig: Peter, Geertje, Suzanne, Sonja, Inge, Marjolein, Wendy, Jacqueline, Janet, Miranda en
Sandra
Afwezig: Christa
1. Opening
2. Notulen 13 juni 2018.
a. Vraag over het schoolfruit. Hier komen we later op de avond op terug
b. Papiercontainer, is die daadwerkelijk opgeheven? Ja, we brengen het papier nu naar de
container van de SAS. Het leverde erg weinig op en we konden de ruimte bij het magazijn
goed gebruiken voor het buitenspeelgoed.
c. Hoeveel heeft de Jantje Beton actie opgeleverd? Dit zal rond de €250,- zijn.

3. Kennismakingsrondje: omdat het de eerste keer is dat Peter met de OV mee vergadert, even
een kort kennismakingsrondje.
4. Evaluatie activiteiten:
a. Laatste schooldag: Kleedjesmarkt waarbij met knikkers betaald kon worden. Goed
ontvangen door de kinderen. Het was alleen niet duidelijk of de kinderen zélf knikkers
mee moesten nemen of dat die op school klaarlagen. Daarbij liep het afscheid van Nel en
Dita wat rommelig; dit omdat het niet geheel duidelijk was bij iedereen dat dit afscheid
niet voor de kinderen bedoeld was (die hadden immers al eerder afscheid genomen)
maar voor ouders en oud-leerlingen. De beeldjes die Saskia (‘Bilderbeeld’) gemaakt had
zijn goed ontvangen.
b. Schoolfotograaf: de reacties op de schoolfoto’s waren minder enthousiast dan vorig jaar.
Beide jaren hebben we Backx fotografie over de vloer gehad.
We gaan met zowel Backx fotografie als met Desirée Verver in gesprek om de
mogelijkheden voor dit schooljaar te bespreken.
5. Werkgroepen: we besluiten alleen de werkgroepen voor de activiteiten die nog in 2018
vallen in te vullen. De overige werkgroepen pakken we de volgende vergadering op.
a. Keuvelavond/ Open avond 10 oktober. Jacqueline, Miranda en Geertje
b. Bag 2 School 29 oktober – 8 november: Inge en Marjolein
c. Sinterklaas: Janet, Suzanne, Jacqueline en Wendy. Vanuit het team: Annelot en Ingrid.
d. Kerst: Miranda, Christa en Sandra
6. Komende activiteiten:
a. 10 oktober hebben we een Open Avond. De Keuvelavond in november valt af omdat 2
soortgelijke avonden wat veel van het goede is. De Keuvels komen tzt natuurlijk wel door
de school te hangen)
b. Bag 2 School: Vanaf maandag 29 okt (meteen na de herfstvakantie) kunnen de zakken
kleding worden ingeleverd. 8 November wordt alles opgehaald. De werkgroep gaat alles
in orde maken.
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c. Sinterklaas: dit jaar samen met de SAS. Peter heeft goed contact met de nieuwe
directeur van de SAS, Emiel. Hoe dit precies aangepakt gaat worden, wordt door de
werkgroepen van beide scholen samen opgepakt.
d. Kerst: Er zijn allerlei nieuwe kerstspullen aangeschaft om de school leuk te kunnen
aankleden. Nu de werkgroep Kerst bekend is, kan er over de invulling worden nagedacht.
7. Actiepunten:
a. Penningmeesterschap: Aangezien dit Sonja’s laatste jaar is, is het nodig om een nieuwe
penningmeester te gaan inwerken. Wendy en Jacqueline spreken af met Sonja om te
kijken of zij het willen oppakken.
b. Verlichtingscontrole (fietsen) 16 oktober: Op de SAS krijgen de kinderen een snoepje bij
de fietsencontrole en er was wat rumoer over dat wíj dat níet deden. Buiten het feit dat
wij vinden dat dit niet nodig is (liever een sticker of sleutelhanger dan), is dit niet OVgerelateerd. Dit hoort bij de Verkeerscommissie te liggen.
c. Tekst website: Peter is met een nieuwe site voor school bezig. De vraag is of wij ons als
OV op de site willen voorstellen middels een stukje tekst en een evt foto. Foto maken
waarschijnlijk bij we volgende vergadering, Sandra zorgt voor de tekst.
d. Account Social Schools: De OV krijgt een eigen account op Social Schools. Via deze weg
kunnen wij ouders inlichten over wat wij doen, over activiteiten en foto’s delen.
In principe plaatst de betreffende werkgroep iets over de activiteit. Verder gaan we op
deze manier laten weten waar we mee bezig zijn, waar we over vergaderen enz. Dit gaan
Marjolein en Sandra doen.
e. Emailadres OV: Dit bestaat al, wordt nu echter niet gebruikt. Handig voor Social Schools
en berichten voor de OV vanuit school.
f. Ouderhulplijst/versiergroep: De ouderhulplijst werkt niet goed. Voor iedere activiteit een
oproep om hulp werkt waarschijnlijk averechts. Peter oppert het idee om een
‘versiergroep’ in de wereld te roepen. Ouders kunnen zich opgeven, maar verplichten
zich daarmee niet om iedere keer te komen. De ouders in deze groep krijgen echter wel
steeds een berichtje als er hulp nodig is.
Dit brengt ons op het gebrek aan mensen voor bijvoorbeeld het schoolvoetbal, handbal
etc. Nu neemt de OV dit op zich, maar is dit wel onze taak? Peter vindt dat dit bij de
ouders van deelnemende kinderen en hun leerkracht ligt. Wij laten het dan ook vallen.
g. Algemene ouderavond: Veel werk, weinig opkomst. Deze gaat dan ook vervallen. Omdat
we natuurlijk wel de ouders willen informeren, gaan we dit via Social Schools doen. Het
jaarverslag komt dus ook via deze weg bij de ouders. Kascontrole: dit jaar hebben we nog
2 ouders, volgende keer benaderen we ouders of ze dit op zich willen nemen.
h. Vaste vergaderdag: besloten wordt dat de vergaderingen voortaan altijd op woensdag
plaatsvinden.

8. Mededelingen Peter:
a. Hoe worden de ouders benaderd over de vrijwilige overblijfvergoeding? Hierover
gaat een brief mee met de brief over de ouderbijdrage. Overigens is de ploeg
overblijfouders nu compleet, meldt Geertje.
b. Verkeerssituatie rondom school: Dit is nog steeds problematisch. Peter heeft het er
met Emiel over gehad, hoe is dit te veranderen. 9 oktober van 15:30 – 16:30
organiseren zij een ‘brainstorm-uur’ mét ouders. Doel daarvan is om direct met
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concrete acties aan de slag te kunnen gaan. De wethouder is ook weer komen kijken
en geeft toe dat de huidige situatie vreemd is.
c. Fancy Fair: De opbrengst hiervan (€1496,-) wordt zoals beloofd gebruikt voor
gereedschap en microscopen. Deze gaan gebruikt worden op zolder. De plusklas
verplaatst naar het noodgebouw.
d. Verbouwing: vergunning aanvraag wordt zsm ingediend.
e. Schoolfruit: het contract liep tot eind vorig schooljaar. Het aanmelden voor het
vignet ‘Gezonde School’ (waarbij de school een subsidie krijgt) is vorig jaar niet
gelukt. Deze gemiste subsidie verklaart het verschil ‘begroot <-> werkelijk’ bij het
kopje ‘Diversen’ op het financiële overzicht.
Peter gaat dit aankomend jaar wel weer regelen. Ook hebben we de 10 weken vóór
en de 10 weken ná kerst op woensdag, donderdag en vrijdag weer schoolfruit.
9. Ingekomen stukken: Geen
10. Financiën: We staan er goed voor, uitgaven onder het kopje ‘diversen’ vallen hoog uit, dit
heeft te maken met het schoolfruit.
11. Rondvraag
a. Luizenkammen zijn aangeschaft door OV, maar dit hoort vanuit school te gebeuren.
Bonnetje verplaatst van Sonja naar Peter. (De Keuvelavond in november valt af
omdat 2 soortgelijke avonden wat veel van het goede is. De Keuvels komen tzt
natuurlijk wel door de school te hangen)
b. Janet vraagt of we een tuinploeg hebben. Ciska Niemeijer deed dit, maar aangezien
Thijs naar het voortgezet onderwijs is, hebben we, behalve Fred, niemand meer??
Peter gaat informeren.
12. Afsluiting: de volgende vergadering vindt plaats op woensdag 7 november.
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