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Notulen vergadering Oudervereniging
25 september 2018
Aanwezig:
Afwezig:

Dorothée (voorzitter), Sander (penningmeester),
Linda (secretaris), Ilona, Bianca, Marije, Arnoud, Miriam (teamlid)
Sonja

_______________________________________________________
1.

Opening en mededelingen
Mededelingen Bestuur
De openstaande vacature voor het penningmeesterschap is ingevuld. Jan de Jong zal
er de volgende vergadering bij zijn.
Dorothée deelt mee dat zij gaat stoppen met het voorzitterschap i.v.m. tijdgebrek. Zij zal
dit schooljaar nog op papier voorzitter blijven, zij zal echter geen actief lid meer zijn. Het
voorzitterschap zal voorlopig rouleren. Dit betreft voornamelijk het leiden van de
vergaderingen. Er zal gekeken worden wie het voorzitterschap het volgende schooljaar
zal overnemen. De aanwezigen gaan akkoord. Sander zal de vergadering van 15
november a.s. voorzitten.
Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
Bespreking actiepuntenlijst
Er is binnen het team een werkgroep communicatie opgericht die zich gaat
bezighouden met een effectievere manier van communiceren. Dit betreft o.a. de
invulling van het scherm in de hal.
Marjon is bezig geweest met het digitaliseren van de activiteiten. Met zicht op vertrek
van Sander is het handig om een rondleiding in de kelder en de zolder te krijgen waar
alles staat.
Marike heeft aangegeven dat zij akkoord is met het delen van het draaiboek met de
OV. Zij zal zelf contact opnemen met Annalies (werkgroep Koningsdag).
Voorstel vergaderdata 2018-2019
De volgende data worden vastgesteld
- Do 15 november 2018
- Di 5 februari 2019
- Ma 13 mei 2019
Notulen vorige vergadering
De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.

1.

Opening en mededelingen (vervolg)
Verdeling wie-doet-wat lijst 2018-2019
Er komt een oproep voor op het bord wie er van de ouders wil helpen met de Bosloop.
Bianca zal samen met Lia de cadeautjes en de Pieten regelen.
Sander neemt contact op met Chantal (groep 8) om de kerstversiering weer op te
ruimen.

2.

Mededelingen en vragen aan en van het team
Punten vanuit het team
- Sander zal een tekst schrijven voor in de nieuwsbrief voor bekendmaking van de
AED binnen de school.

3.

Evaluatie voorgaande activiteiten
Informatieavond
De communicatie verliep vanuit het team rommelig. Volgend jaar zal dit anders worden
geregeld.

4.

Aankomende activiteiten
Sinterklaas
Bianca en Ilona nemen contact op met Lia over het bestellen van de cadeautjes en het
regelen van pieten voor de Pietengym.

5.

Financiën
Update financiën
Sander meldt dat er een kleine wijziging wordt gedaan ter vereenvoudiging en
verduidelijking van de incasso’s. Per kind wordt 65 euro per jaar geïncasseerd.
Instromers tot 31 december betalen ook 65 euro, instromers tot 31 mei betalen 32,50
euro. Per 1 juni zijn instromers gratis.
In de bijlage is de tekst toegevoegd.
Incasso
De incasso zal onder de aandacht gebracht worden in de nieuwsbrief. Sander schrijft
een stukje tekst voor in de nieuwsbrief en stuur deze naar Miriam.
TSO
Er zijn verschillende ideeën ingediend door ouders en leerlingen, waaruit vier
onderwerpen zijn ontstaan:
- Schoolplein
- ICT
- Gymzaal
- Groen in en om school
Hierover wordt eerst inhoudelijk afgestemd met school, voordat verschillende
stemrondes zullen worden gehouden. Marjon stuurt voor 19 oktober a.s. een voorstel
naar Miriam, zodat dit kan worden besproken tijdens de studiedag.

6.

Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7.

Sluiting
De vergadering wordt om 21.30 gesloten en Dorothée dankt de aanwezig voor hun
komst en hun inbreng.

De volgende vergadering vindt plaats op 15 november 2018 om 20:00. Voorafgaand
aan de vergadering is er een rondleiding in de kelder en de zolder.

Pnt Datum

Actie

Wie

Datum

1.

Peter vragen om foto’s in de hal te maken van
OV, verkeercommissie en team voor een
overzicht voor de nieuwe ouders.

Bianca

Nov 2018

24.10.17

Miriam

Overleggen met nieuwe directeur.
2.

24.10.17

Informeren bij team wie info aanlevert voor
computerscherm. Wie beheert het scherm?

Miriam

Nov 2018

Overleggen met nieuwe directeur.
3.

15.01.18

Logboek activiteiten digitaliseren

Marjon

Sept 2018

4.

15.01.18

Tim benaderen met vraag of website op
mobiel verbeterd kan worden.

Miriam

Jan 2018

Voor in nieuwsbrief feb 2019: ouderinitiatief
initiëren voor organiseren avondvierdaagse.
Ilona en Marjon schrijven een tekst voor
oproep in de nieuwsbrief

Marjon

Feb 2019

Omschrijving vacature kascommissie naar
inbox OV sturen voor in nieuwsbrief.

Marije

Overleggen met Manon (ICT coördinator)
5.

6.

05.06.18

05.06.18

Ilona

Mei 2019

Linda/

Tekst doorsturen naar directeur voor de in
nieuwsbrief.

Sander

7.

25.09.18

In de klassenapps een oproep doen voor
nieuwe OV leden.

Allen

Okt 2018

8.

25.09.18

Nieuwe penningmeester Jan de Jong
uitnodigingen voor vergadering van 15 nov
a.s.

Sander
/Linda

Okt 2018

9.

25.09.18

Betty Noorloos uitnodigen voor vergadering
van 15 nov a.s.

Miriam

Okt 2018

10

25.09.18

Tekstje schijven voor Anneke voor
bekendmaking AED in nieuwsbrief

Sander

Okt 2018

11

25.09.18

Tekstje schrijven over de incasso. Miriam
stuurt dit door voor de nieuwsbrief

Sander

Okt 2018

