Notulen 7 november 2018
Aanwezig: Janet, Wendy, Jacqueline, Marjolein, Christa, Miranda, Geertje, Peter, Sandra, Sonja, Inge
en Suzanne
Afwezig: 1. Opening door Miranda.
2. Vorige notulen, 26 september:
De papier container is echt weg. Sonja heeft nog een laatste verrekening ontvangen.
- Versiergroep; versiergroep op Social Schools. Hier zitten alle OV leden in. De groep is nog
niet actief geweest. Moet nu verder aangevuld worden met ouders die willen helpen.
Peter zal hiervoor nog een oproep plaatsen.
- De opbrengst van de Fancy Fair staat verkeerd vermeld, dit moet €1279 zijn.
Backx fotografie is voor de komende 3 jaar vast gelegd. Hiermee krijgt de OV een
financiële tegemoetkoming. Wel is er gevraagd naar de dames van 2 jaar geleden.
- Tuinploeg; Fred is hiermee begonnen met een aantal kinderen. Hij is nu ziek, dus
hierdoor ligt dit stil.
- Schoolfruit; dit start volgende week, 12 november, voor een aantal weken.
3. Evaluatie:
Open avond; deze is positief ontvangen. Er was veel betrokkenheid bij ouders en kinderen.
De reacties van hen waren ook positief. De info avonden die er nu waren voor groep 3 en 8
worden mogelijk los gekoppeld van deze avond.
4. Komende activiteiten:
- Bag to school; dit wordt morgen opgehaald. Dagje later als gedacht
- 10 minuten gesprekken; deze vinden plaats voor de kerstvakantie. Mogelijk alleen in de
middag. Hiermee vervalt het koffie zetten voor de OV. Uitsluitsel hierover volgt nog.
- Sinterklaas; de viering gaat dit jaar nog niet plaats vinden samen met de SAS. Sint viering
op de Mient is 4 december. Het team en de werkgroep zijn bijeen gekomen en gestart
met de organisatie. Vraag; wordt er 6 december een uurtje later begonnen? Overleg
door Peter met team en horen we nog terug.
- Kerst; morgen is het eerste overleg met team en de werkgroep OV gepland.
5. Werkgroepenlijst:
Peter is met het team een lijst aan het maken en invullen. Als deze compleet is zullen wij
onze werkgroepen hierop aanpassen en invullen. ! punt voor de volgende vergadering.
6. Actiepunten:
- Penningmeesterschap; Sonja heeft met Wendy en Jacqueline gezeten en de
werkzaamheden doorgenomen en uitleg gegeven. Deze functie samen uitvoeren is niet
handig. Wendy wordt aangesteld en overdragen als nieuwe penningmeester zodra Sonja
stopt en zal nu al wat mee kijken.
- Tekst voor de nieuwe website; dit heeft Sandra aangeleverd en staat erop. Ook de
nieuwe foto is gelijk toegevoegd.
- Account Social Schools; Sandra heeft deze geactiveerd, maar hiermee blijft deze nu
verbonden aan haar account. Alleen zij kan namens OV berichten plaatsen.
" Er wordt uitgezocht of er meerdere leden berichten kunnen plaatsen. Nu dus even
via Sandra.
- Ouderhulplijst; dit hebben we besproken.
- Presentje jubilarissen; zij waren aangenaam verrast (Ron en Kim). Leuk en goed
ontvangen. Mia zit 22 april ook 40 jaar in het onderwijs!

-

Jaarverslag OV; er is geen algemene ouderavond (Deze is niet meer door weinig opkomst
de afgelopen jaren). Miranda en Sonja plannen een moment om een verslag te maken.
Deze zal worden verspreid via Social Schools.

7. Mededelingen Peter:
- 10 januari is er een nieuwjaarsborrel gepland met de MR, team en ook OV is uitgenodigd.
Dit zal aan het einde van de middag zijn.
- Er is een verkeersbijeenkomst geweest. Een brainstorm met ouders. Hier zijn goede
ideeën naar voren gekomen.
Ook gemeente is hierbij betrokken. Zij hebben toegezegd dat de fietspaden in het park
verbreed zullen worden. Dit vindt plaats in het voorjaar. Verdere terugkoppeling over
mogelijkheden gemeente volgt nog.
De aanvangst tijden van de scholen zullen verder uit elkaar worden getrokken.
- Er is een subsidie aangevraagd via microsoft. In een notendop; Deze hebben een pot
beschikbaar gesteld van €6000 voor toekomst gerichte scholen. Op het gebeid van
computer en techniek. De aanvraag gaat om het opknappen van de kuil en de zolder.
Peter heeft een plan geschreven; de projectleider zou een leerkracht kunnen zijn.
Gastlessen kunnen worden gegeven vanuit het bedrijfsleven. Elkaars culturen en
kundigheid gebruiken. Er zit ook een gemeenschapsdoel achter. Vandaar inzet van
ouders uit verschillende culturen. Ook is er vanuit surplus nog een potje.
“cultuurschuur”. Wordt vervolgd….
- HVC gaat bij scholen containers uitdelen voor het scheiden van afval.
8. Ingekomen stukken:
Geen.
9. Financiën:
Sonja licht het overzicht toe. Er zijn 194 leerlingen op school. Door 93 is de ouderbijdrage al
betaald. Er zijn wat vragen gekomen rondom de bijdrage voor de overblijf op de TSO
rekening.
10. Rondvraag:
- Facebook is niet meer actief door gebruik Social Schools. Blijven de pagina’s wel
bestaan? Gaan we deze nieuw leven inblazen? Voor bereikbaarheid van mensen van
buiten school en nieuwe leerlingen is het wel goed dit te gebruiken.
- Het hek wat geplaatst zou worden rondom de container in het park staat er nog niet? Dit
zou al geplaatst zijn… Peter gaat hier navraag naar doen.
11. Sluiting
Volgend overleg: 16 JANUARI 2019, aanvang 20.00 uur.

