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Notulen vergadering Oudervereniging   

Dinsdag 5 juni 2018 

 

Aanwezig:  Dorothée (voorzitter), Sander (penningmeester),  

  Linda (secretaris), Ilona, Bianca, Marjon, Marije, Sonja  

Afwezig:  Arnoud, Miriam (teamlid), Marjorie 

_______________________________________________________ 

 

1. Opening en mededelingen 

Mededelingen OV 

Marjorie heeft aangegeven te stoppen met de OV. Helaas is zij niet aanwezig om haar 

persoonlijk te bedanken voor haar inzet. 

 

Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

Bespreking actiepuntenlijst 

Vragen aan het team n.a.v. de actiepuntenlijst:  

- Wie levert info aan voor het scherm op de gang en wie is er verantwoordelijk 

voor het scherm?  

- Mobiele website is nog steeds niet in orde. Dit zal worden overlegd met de 

nieuwe directeur.  

- Er is onduidelijkheid over de studiedag van 21 juni a.s. Het staat niet overal 

eenduidig vermeld, zelfs niet tussen de activiteiten in de nieuwsbrief. 

 

Bianca neemt de actie van Dorothée over betreffende het maken van overzicht met 

foto’s van verschillende commissies en de teamleden. Dit zal worden overlegd met de 

nieuwe directeur.  

 

Sander heeft de activiteitenmap in de koffiekamer gelegd. Marjon zal deze in de 

zomervakantie meenemen en digitaliseren.  

 

Inventarisatie wie-doet-wat lijst 

PR 

Na afloop van elke grote activiteit schrijft de verantwoordelijke een stukje tekst. Deze 

wordt naar de inbox van de OV gestuurd, gelezen door Sander of Linda en 

doorgestuurd naar de nieuwe directeur voor de nieuwsbrief.  

 

Er wordt besloten dat er geen pakjes drinken meer worden ingekocht. Er zal ranja uit 

jerrycans worden geschonken. Dit is goedkoper en past ook beter bij een ‘afvalvrije 

school’. Daarnaast worden er, nadat de plastic bekers op zijn, papieren bekers 

ingekocht. 
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1. Opening en mededelingen (vervolg) 

 De rest van de ‘wie-doet-wat’ lijst wordt de volgende vergadering besproken, omdat de 

formatie dan ook bekend is.  

 

Vanuit de OV komt het verzoek aan het team om eens serieus te kijken naar welke 

activiteiten volgend jaar weer moeten plaatsvinden. Sommige activiteiten zijn misschien 

verjaard en worden gedaan ‘omdat we het elk jaar doen’. Zo komt er ook ruimte vrij 

voor nieuwe activiteiten voor buitenschoolse leeractiviteiten (bv boeken lenen bij de 

biebliotheek).  

  

2.  Mededelingen en vragen aan en van het team 

Er waren geen vragen vanuit het team. 

  

3. Aanschaf AED 

Er is een kind op school met hartproblemen. Er wordt geen geld vrijgemaakt door Het 

Sticht en de gemeente voor een AEDapparaat. Anneke heeft de OV gevraagd of er 

geld beschikbaar is. Er wordt besloten dat het resterende bedrag wordt betaald van het 

TSO geld. €1100 zal worden gedoneerd door de stichting AEDscholenactie.nl. Zij 

zorgen ook voor de financiering van het vijfjarige onderhoud. De school zal eigenaar 

worden van het apparaat. Na deze 5 jaar kost het onderhoud eenmalig €600.  

  

4 Avondvierdaagse 

Er wordt voorgesteld om volgend jaar via de nieuwsbrief van februari een ouderinitiatief 

te organiseren om de avondvierdaagse te organiseren. Dit zal niet uit naam van de OV 

gebeuren. 

  

5. Herkenbaarheid bij schoolreis 

Voor ouders die meegaan op schoolreis is het soms lastig om de kinderen te 

herkennen. Aan de commissie schoolreis zal worden voorgesteld om toch de groene t-

shirts te gebruiken.  

  

6. Evaluatie voorgaande activiteiten 

Pasen 

Er zijn geen bijzonderheden. 

 

Sponsorloop 

Volgend jaar worden er minder appels ingekocht (150 ipv 200 stuks) 

 

Koningsspelen 

De spelletjes voor groep 1 t/m 4 waren goed georganiseerd. Het draaiboek zal worden 

opgevraagd. Eveneens zal worden gevraagd of betreffende ouder bij de organisatie 

betrokken wil worden komend jaar.  

 

Er was onduidelijke communicatie betreffende de Koningsspelen voor de bovenbouw in 

de Trits. Ouders van de Aloysius stonden deze keer de hele dag in het zwembad en 

hadden ook verantwoordelijkheid voor andere scholen. Graag een verzoek aan de 

organisatie of de ouders kunnen worden gekoppeld aan hun eigen school. Zo niet, dit 

dan vooraf duidelijk communiceren aan de ouders.  
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6. Evaluatie voorgaande activiteiten 

 Schoolreis 

Er waren 5 plekken te weinig in de bus voor de schoolreis van groep 4 t/m 8. Er is een 

ouder met kindere met een auto achter de bus aangereden. 

 

De schoolreis van groep 1 t/m 3 was aan de korte kant. Mogelijk had dit ook te maken 

met de afstand naar het park toe. Hierdoor was er te weinig tijd om het park goed te 

verkennen. 

 

Ilona geeft aan dat er een handige site bestaat om offertes voor verschillende 

busmaatschappijen aan te vragen. www.bookabus.nl Sander zal hiernaar kijken. 

  

 Fotograaf 

Volgend jaar wordt er gezocht naar een andere fotograaf. De school wil elke twee jaar 

wisselen. Manon en Bianca gaan hiermee aan de slag. 

Er is besloten dat foto’s met broertjes en zusjes onder schooltijd worden gepland en 

niet meer buiten schooltijd.  

Er komt een verzoek om volgend jaar een reminder naar de leerkrachten te sturen met 

het bericht dat de klassen worden opgehaald. Anders staan kinderen bij uitloop te lang 

op de gang..  

  

7.  Aankomende activiteiten 

Cadeautjes klassenouders 

Sonja regelt de cadeautjes. Vragen aan Miriam hoeveel klassenouders er per klas zijn.  

 

Musical 

Bianca en Manjana helpen met de musical.  

  

8. Financiën 

Incasso 

De eerste incasso is gedaan. De tweede incasso volgt in juni. Het systeem wordt 

omgezet, waarbij Sander tot de conclusie is gekomen dat er gegevens missen. Dit 

achterhalen kost meer tijd dan in eerste instantie gedacht. Verwacht wordt dat volgend 

jaar alles soepeler loopt, omdat alles is uitgezocht en berekend. 

 

Vanaf volgend schooljaar wordt er een vast budget toegekend aan elke OV activiteit.  

 

TSO 

Dorothée en Marjon hebben overleg gehad over de verdeling van de TSO gelden. Nu 

moet er worden uitgezocht wat alles precies kost. Het voorstel is om drie pakketten 

samen te stellen met in elk pakket 3 á 4 onderwerpen. 

  

9.  Rondvraag 

Sander geeft aan dat komend schooljaar zijn laatste jaar als penningmeester zal zijn en 

zal ook stoppen binnen de OV. Er moet volgend jaar een vacature worden uitgezet voor 

een penningmeester vanaf schooljaar 2019-2020. Hier moet niet te lang mee worden 

gewacht, zodat deze persoon goed kan worden ingewerkt.  

 

Sander meldt dat de OV geen acties hoeft te ondernemen m.b.t. de AGV, omdat zij 

geen verwerker is. 

http://www.bookabus.nl/
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10. Sluiting 

De vergadering wordt om 22.00 gesloten en Dorothée dankt de aanwezig voor hun 

inbreng. Linda maakt een voorstel voor een vergaderschema voor 2018-2019.  

 

De volgende vergadering vindt plaats op dinsdag 25 september 2018 om 20:00  

op school. 

 

 
  

Pnt Datum Actie Wie wanneer 

1. 24.10.17 Peter vragen om foto’s in de hal te maken van 
OV, verkeercommissie en team voor een 
overzicht voor de nieuwe ouders. 

Overleggen met nieuwe directeur. 

Bianca 

Miriam  

Sept/okt 2018 

2. 24.10.17 Informeren bij team wie info aanlevert voor 
computerscherm. Wie bedient het scherm nu 
Tim er niet meer is? 

Overleggen met nieuwe directeur. 

Miriam sept 2018 

3. 24.10.17 Informeren bij team naar mogelijkheden voor 
nieuwsbrief. 

Overleggen met nieuwe directeur. 

Miriam sept 2018 

4. 15.01.18 Logboek activiteiten digitaliseren Marjon sept 2018 

5. 15.01.18 
Verdelen taken 2018/2019 in vergadering 25 
sept 2018. 

Invullen data activiteiten komend schooljaar. 

Serieus kijken welke activiteiten komend 
schooljaar door moeten gaan 

Allen                       

            
Miriam 

Team/Miriam 

Zodra formatie 
bekend is. 

6. 15.01.18 Op tijd beginnen met Sinterklaasversiering 
voorbereiden. Contact opnemen met Manjana 
over coördinatie. 

Bianca Sep/okt 2018 

7. 15.01.18 Tim benaderen met vraag of website op 
mobiel verbeterd kan worden. 

Overleggen met nieuwe directeur 

Miriam 20 mrt 2018 

8. 05.06.18 Voor in nieuwsbrief feb 2019: ouderinitiatief 
initiëren voor organiseren avondvierdaagse. 

 Feb 2019 

9. 05.06.18 Voorstel vergaderschema 2018-2019 (5x per 
jaar) 

Linda Sept 2018 
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Pnt Datum Actie Wie wanneer 

10. 05.06.18 Omschrijving vacature kascommissie naar 
inbox OV sturen voor in nieuwsbrief. 

Tekst doorsturen naar directeur voor de in 
nieuwsbrief. 

Marije 

Linda/ 

Sander 

Indien er een 
activiteit heeft  
plaatsgevonden 

11. 05.06.18 Bestellen AED Sander Juni 2018 

12. 05.06.18 Ouderinitiatief organiseren Avondvierdaagse, 
input voor nieuwsbrief februari 2019 

 

Sander/ 

Linda 

Feb 2019 

13. 05.06.18 Draaiboek Koningsspelen groep 1 t/m 4 
opvragen en vragen of de Marike volgend jaar 
wil helpen organiseren 

Linda Sept 2018 

14. 05.06.18 Verzoek aan organisatie Koningsspelen 
bovenbouw om ouders te koppelen aan 
activiteiten eigen school 

Miriam Sept 2018 

15. 05.06.18 Cadeautjes klassenouders regelen Sonja Juli 2018 

16. 05.06.18 Vacature Penningmeester 2019-2020 uitzetten Sander/ 

Dorothee 

Sept 2018 


