
 
 
 
 

Notulen OV vergadering 14 april 2021 
 
 
 

1. Mededelingen vanuit bestuur 
 
Ingekomen stukken 
Suus tijdelijk uitgevallen – Jan de Jong neemt de rol van voorzitter over. 
 
Reservering van de mini-trip; volgend jaar een mini-trip doen en het jaar erop ook 
een mini-trip organiseren. 
 
Verzoek van het bestuur om de zolder op te ruimen; in verband met het isoleren 
van de zolder. Gaat voornamelijk over Kerst en Sintspullen. Alles wat er van 
Sinterklaas er ligt is dit jaar uitgezocht. Kerstspullen  
Vragen aan Sander om de Kerstspullen uit wil zoeken – kijken of Ilona hierin kan 
assisteren? In de week van 17 mei tot 21 mei een container voor de school 
 
Einde schooljaar een bijzonder dag organiseren 
 
Bespreken actiepunten lijst 
 
Statuten naar de huisjurist sturen – om er naar te laten kijken 
 
Notulen vorige vergaderingen 
 

 
2.  Mededelingen en vragen aan en van het bestuur 

  
3.  Evaluatie voorgaande activiteiten 

Pasen – Sonja en Sara hebben 150 zakjes gevuld met bloembolletjes, met kaartje 
eraan. Voor de kleuters hebben we normaal gesproken de broodhaasjes. Dit is een 
mooi alternatief en voor de hele school inzetbaar. Je zou deze bloembolletjes ook in 
school kunnen planten. 
Dit jaar geen kerkdienst – Paasverhaal is wel verteld en Paaskrantje uitgedeeld – 
wordt gewaardeerd. Wens uitgesproken vanuit de OV om de leerkrachten aan te 
blijven moedigen om filmpjes en foto’s te sturen vanuit de klas. De ouders missen het 
contact. 
 

  



 
 
4.   Aankomende activiteiten 

 
Koningsspelen 
Verzoek voor frietjes en ijsjes – normaal budget 150,-.  
Principe dat we hetzelfde uitgeven aan onderbouw en bovenbouw 
Afgelopen jaren ijsjes bij de Jumbo gehaald – nu misschien frietjes bij Generaal; 
168 kinderen gefaseerd frietjes laten halen – gezinszakken in een broodbakje? 
 
Koningsspelen gaat over gezonde levensstijl – frietjes vindt OV niet geheel passend 
om die reden. Om 10 uur een mandarijn of ander seizoen fruit en aan het einde van 
de dag een ijsje van de Jumbo. 
 
Sharon koppelt terug naar het team hierover – Arnoud bestellen 300 stuks fruit, 
waarvan helft voor onderbouw en helft naar Grote Kom. 
 
Begeleiders voor het  
 
150 onderbouw  168 bovenbouw ijsjes organiseren Jan – contactpersoon Linda van 
Sloten  

 
Alternatief Minitrip – ideeënbus bij groep 8 gezet voor input groep 8; leerlingen 
willen graag slapen op school. Maroesja en Chantal stonden er wel voor open – 
organiseren in juni zou het best tot mogelijkheid behoren. In de gymzaal slapen; 
Podium ombouwen tot disco en bijvoorbeeld kleuterlokaal als eetzaal ombouwen. 
Bianca heeft contact met Maroesja en Chantal ook omtrent begeleiding.  
Als school het akkoord bevindt, dan is OV ook akkoord. OV kan financieren en staat 
hiervoor open. 

 
5.  Financiën 

 
- Tweede incasso – overeenstemming MR;  
   MR wil graag we weten wat we willen uitgeven de komende tijd;  
-  Budget ‘slapen op school ‘ bespreken met MR  
- Structureel klassenbudget verhoging voor groep 8 – Klassenbudget is voor groep 7 
en 8 al hoger dan voor de overige klassen – per klas 100,- extra beschikbaar stellen 
voor dit jaar – verzoek dan wel aan de Klassenouders om alle budgetten transparant 
te maken. Verzoek aan klassenouders om dit te delen met OV.  

 
6.  Algemeen 

 
Voorstel volgende vergaderingen 
19 mei  

 
7.  Rondvraag 

 



8. Sluiting 
 

Wat Wie wanneer 

Klassenouders- avond plannen 
waarin uitleg wordt gegeven 
over besteding budget 
 
Afstemming tussen 
klassenouders kan de groep 
zelfstandig oppakken 

Gerdine iom OV Start schooljaar 

Gouden Gids- uitzetten op 
rustiger moment in het jaar 

Susanne Start schooljaar 

Brief start schooljaar aan 
klassenouders controleren en 
bijschaven 

Jan 19 mei 

Statuten OV –Format is 
gemaakt; Jurist van ’t Sticht en 
met MR afstemmen 

Sharon - Susanne Mailen naar de huisjurist 

Incasso tweede ronde 
afstemmen MR 

Jan april 

Notulen op de website laten 
zetten 

Gerdine r.vanoostrum  

Bananen regelen voor de 
Koningsspelen 

Jan/Arnoud 23 april 

Appen klassenouders 
verkeersregelaars 

Gerdine 14 april - done 

Ijsjes organiseren 
Koningsspelen 

Jan Vóór 23 april 

Ilona/Sander vragen voor het 
opruimen van de zolder in de 
week van 17 tot 21 mei ivm 
container voor de school 

Jan Voor 17 mei 

Budget groep 8 verhogen – in 
totaal 200,-  

Jan Eind april 

750 euro voor slaapfeestje 
vastzetten en overmaken aan 
klassenouders 
 

Jan Eind april 

Extra budgetten opnemen in 
de presentatie naar de MR 

Jan Eind april 

 


