
 
 
 
 

Notulen OV vergadering 10 februari 2021 
 
 

1. Mededelingen vanuit bestuur 
 
Ingekomen stukken 
Geen 
 
Bespreken actiepunten lijst 
Zie onder 
 
Notulen vorige vergaderingen 
Goed gekeurd 

 
2.  Mededelingen en vragen aan en van het bestuur 

  
3.  Evaluatie voorgaande activiteiten 

Sinterklaas 
Last minute met de auto – tractor ging niet. Sint in de Gymzaal, per klas naar de 
Gymzaal. Zonder ouders zorgde voor meer rust in school. 
De kinderen hebben veel plezier gehad. 
 
Kerst 
Voor de OV weinig organisatie – mooi filmpje vanuit school. Dikke complimenten 
voor de vrijwilligers die hebben versierd en hebben opgeruimd. 
In de Nieuwsbrief deze mensen expliciet bedanken -Suus 

 
4.   Aankomende activiteiten 

 
Opvolging ALV 
Brainstorm met Klassenouders en OV activiteiten voor in de klas te organiseren. Jan-
Gerdine-Bianca - Sharon 
 
Pasen 
Geen rol voor OV 
 

  



 
Alternatief mini-trip groep 8 
Alle bovenbouw klassen mini-trip gecanceld.  
Omdat groep 8 heeft gespaard én gaat vertrekken na dit jaar nadenken over een 
alternatief.  De kinderen worden hierin erin betrokken –Suzanne & Bianca (in de 
week van 24 maart) 
 
Ideeën: 
Slapen op school – even parkeren eind maart/begin april. Suzanne en Bianca werken 
dit idee uit 
Lasergamen op school 
Promnight op school – eten, dansen 
 
Koningsspelen 
Per klas, geen ontbijt, niet schoolbreed ivm COVID.  
Sharon houdt ons op de hoogte wat we eventueel kunnen doen als OV. 
  

 
5.  Financiën 

 
- De penningmeester stelt voor om de tweede incasso te laten vallen. Het OV stemt 
hier mee in. De penningmeester zal dit ook aan de MR voorleggen.  
- Penningmeester heeft het verzoek gekregen of OV zou kunnen bijdragen aan 
lustrumactiviteiten – geld van de eerste incasso is hiervoor niet gealloceerd. Daarom 
niet zonder toestemming van de leden van de OV in te zetten hiervoor.  
Het heeft ook niet de voorkeur van OV om nu de opgedane reserves hiervoor in te 
zetten. 
 
 

6.  Algemeen 
 
Volgende vergaderingen 
Extra vergadering 31 maart – is 14 april geworden 
19 mei  

 
7.  Rondvraag 

Leerkrachten zijn door gemeente, en door ‘t Sticht en andere instanties verrast met 
taart en bikkels.  
Idee om de teamleden met Valentijnsdag te verrassen met bonnen voor Pathé thuis – 
Het OV stemt hiermee in –  Actie: Sharon, Rosalie en Jan 
 

8. Sluiting 
 
 
  



 

 

Wat Wie wanneer 

Vervolg Klassenouders plannen Gerdine iom OV Januari 

Gouden Gids- uitzetten op 
rustiger moment in het jaar 

Susanne Maart 

Budget groep 8 – informatie 
verzameld – beslissing over 
nemen 

Bianca 
 

november 

Alternatief mini-trip Bianca/Susanne april 

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

Sharon - Susanne januari 

Incasso tweede ronde 
afstemmen MR 

Jan april 

Notulen op de website laten 
zetten 

Gerdine asap 

 


