Notulen OV 16-01-2019
Aanwezig: Janet, Miranda, Wendy, Sonja, Geertje, Marjolein, Jacqueline, Ingrid (ipv Peter) en
Suzanne.
Afwezig: Sandra, Inge, Peter en Christa.
1. Opening door Miranda
2. Notulen vorige vergadering (7 november):
De financiële tegemoetkoming van de schoolfotograaf is 3x €150. Dit komt op rekening van
de OV.
De Facebookpagina van de OV wordt niet meer gebruikt. We kiezen ervoor om alles centraal
te houden op de FB pagina van de Mient.
3. Evaluatie afgelopen activiteiten:
Bag to school; dit heeft een zeer goede opbrengst gehad deze keer; €271. Goed voor de
volgende planning (mei) om op te letten dat het niet te snel na een vakantie wordt
ingezameld.
Sint; dit is goed gegaan. Tijdens de intocht lijkt het rommelig omdat kinderen verdeeld zijn
over het plein en niet met elkaar centraal de Sint binnen halen. Dit is een aandachtspunt
voor de leraren voor volgend jaar (is met hen besproken)
Ook het uitzwaaien kan beter gecoördineerd worden.
Door de werkgroep is een evaluatie gemaakt met alle tips en tops.
De werkgroep Sint heeft wel zijn bedenkingen bij het vieren van Sinterklaas met de hele
brede school samen. Dit willen zij graag bespreken met de OV, hoe zien zij dit. Het afgelopen
jaar zag de SAS een samenwerking niet zitten, nu wij niet ☺. Voordat wij hier nu in meegaan
moet er wel heel goed met elkaar besproken worden hoe dit dan vorm gaat krijgen. Want
voor nu vinden wij een eigen Sint feest erg fijn.
Kerst; de lichtjes optocht was er leuk. In de klassen is er samen gegeten. Er heerste rust in de
school. De kerstman was wederom erg leuk!
Vanuit de OV zijn tafelkleedjes en drinken voor in de klassen geregeld en de versnaperingen
buiten voor de ouders.
De kerstviering was nu op donderdag. Dit was niet handig ivm met de vrije dag van de
onderbouw op vrijdag.
De OV heeft mede hierdoor ook donderdag avond gelijk alle kerst versiering opgeruimd. (wat
wel erg snel ging!)
Winter versiering doen we niet, rust in school! Met paas/ voorjaar gaan we weer aan de
gang.
4. Werkgroep lijst invullen:
Zie bijlage
5. Komende activiteiten:
Hebben we besproken bij de werkgroep lijst verdeling (talentenjacht en 10 minuten
gesprekken).
6. Actiepunten:
Nieuwe leden/ verkiezingen?
Sonja, Sandra, Janet en Christa zullen aan het einde van dit schooljaar stoppen. Er is dus
plaats voor 3 of 4 nieuwe leden.

Miranda gaat met Peter overleggen hoe dit verder in zijn werk gaat. Ook betreft zittende
leden; moeten die herkiesbaar zijn? Zijn er richtlijnen over hoe dit gaat?
40 jaar juf Mia; bij meester Ron gaf de OV samen met de MR een kadobon. Miranda gaat
horen of we dit nu weer op deze manier gaan doen.
7. Vrijwillige ouderbijdrage + TSO:
Er hebben nu 88 leerlingen betaald voor de TSO. En 147 de ouderbijdrage. Het is ons inziens
niet aan de OV om de TSO bijdrage te innen. Dit regelt Sonja nu wel.
Er ligt een vraag of dit gezamenlijk geïnd kan worden; nee wij vinden van niet.
8. Ingekomen stukken:
Geen
9. Financiën:
Sonja ligt haar overzicht toe.
De 1e herinneringen zijn nu de deur uit.
Van het Fancy fair bedrag zijn door Peter B-bots ed aangeschaft.
Het geld van de bag to school is mooi om te gebruiken voor bijvoorbeeld shirts. Die je ook
kan gebruiken tijdens een schoolreis.
Er is afgelopen jaar buiten speelgoed aangeschaft. Dit lijkt allemaal kwijt, weg, stuk? Dit is
geen goede aanschaf geweest. Er wordt nog even gecheckt wat er eventueel in de speelgoed
kist van de SAS ligt.
10. Rondvraag:
Sonja; de hekken rondom de bosjes zijn stuk… dit is mede met geld van de OV gerealiseerd.
Wordt dit nog gerepareerd?
Tijdens het volgend overleg bespreken we aan/ afwezigheid.

!!VOLGEND OVERLEG WOENSDAG 13 MAART 20.00 UUR!!

Werkgroepen verdeling 2018 – 2019:
Sinterklaas
4 december

Wendy, Jacqueline, Janet en Suzanne

Kerst
20 december

Miranda, Sandra en Christa

Talentenjacht

Geertje en Jacqueline
Regelen drinken en chips oid

Pasen
19 april

Janet, Suzanne, Inge en Miranda
Paasontbijt en drinken

Voetbal

?
Indien nodig drinken en wat lekkers

Koningsspelen
12 april
Samen met de SAS?

Sonja, Suzanne, Inge en Christa
Drinken en wat lekkers

Open dag
20 maart

Miranda vraagt bij Peter of hier nog invulling vanuit OV nodig is.

Laatste schooldag

Marjolein, Jacqueline en Geertje
Drinken en wat lekkers

10 min gesprekken

mocht dit nodig zijn om koffie te schenken wordt via de app gekeken
wie er kan. Janet houdt dit in de gaten.

Zwemwedstrijden en school handbal hoeft vanuit de OV niet meer aan mee georganiseerd te
worden!

