Concept notulen OV vergadering 16 september 2020
Aanwezigen: Arnoud, Bianca, Ilona, Jan, Marije, Gerdine, Sharon
1.

Mededelingen vanuit bestuur
Susanne niet aanwezig, Bianca later. Jan opent de vergadering
-

-

-

-

-

Welkom heten MR – Matthijs (stichting Aloysius)
Gelden van de Aloysius Fonds; zijn er in overleg met de school al wensen
naar voren gekomen? Het Sticht is gezonde organisatie. We hebben veel
reserves. Meeste geld gaat naar onderwijs en ICT.
Bankrekening moet weer nieuw leven in worden geblazen.
Er zijn nog geen statuten gevonden over het fonds.
Als OV hebben we bijgedragen aan aanschaf Chromebooks. Mogelijk is
het een idee om hier nog een investering in te doen.
School & Sticht kijken naar afschrijving van de Chromebooks; uitdaging
zit ‘m in de vervanging over 3 á 4 jaar. Moeten reserves houden.
Vraag aan de school; waar kan de school geld voor gebruiken wat ze niet
krijgen vanuit ’t Sticht?
Oudervereniging kan ‘fondsen’ werven voor geoormerkte doelen.
Daarnaast houdt OV mogelijk gelden over, vanwege COVID. Deel ervan
zouden we kunnen doneren aan onderwijskundige zaken waarvoor geen
geld komt uit ’t Sticht.
Budget vanuit OV voor Training voor de docenten mocht er weer
lockdown komen. Wij kunnen helpen om eventueel te ondersteunen in
die ervaring.
Ideeën om ouders te betrekken - vanuit school, vanuit de leerkrachten,
denk bijvoorbeeld aan digitale ouderavond
Begin oktober wordt Jan uitgenodigd bij de MR om samenwerking te
stimuleren. Daarnaast vraagt OV aan de MR leden – hoe zorgen we samen
voor verbondenheid binnen de school?
Ingekomen stukken
Enthousiaste ouder heeft ons bedankt voor de bikkels. Meeste mensen
heel enthousiast.
Bespreken actiepunten lijst
Komt later

Notulen vorige vergaderingen
Notulen goed gekeurd
2.

Mededelingen en vragen aan en van het bestuur
Pleinwachten
Via Nieuwsbrief al oproep gedaan; OV kan actief ouders benaderen voor
Pleinwacht.
Idee om op krijtbord buiten oproep doen aan ouders – (Sharon)
Of via Social Media? (Manon)
Misschien via Vrijwilligers centrale – (via Marjon)
Stimulans handenarbeid en creativiteit mmv OV
OV kan misschien vrijwilligers zoeken om voor leerlingen creatieve workshops te
organiseren. Er liggen heel veel materialen in de school, die liggen te wachten op
gebruik. Nu helaas niet mogelijk in verband met richtlijnen COVID.
Opvolging Gouden Gids principe – Rick
Hoe krijgen we de informatie van de ouders, wat ze kunnen doen?
Formulier maken via een link informatiebrief waar ouders
voorkeur/interesses/vaardigheden kunnen aangeven. Zou Rick hierin kunnen
ondersteunen? (Sharon)
Nieuwe ouders krijgen informatiepakket met daarin info over alle taken en
mogelijkheden van de school.
Let op: ouders moeten toestemming geven AVG. Zet er een checkbox bij!
Sint & Kerstversiering –
Volgende week vergadering over Sinterklaas.
Kerstversiering is van OV – niet zomaar aan de kinderen geven wordt opgemerkt.
OV zal een selectie kunnen maken van de versieringen. We zouden in de
avonduren dit kunnen doen, groep vrijwilligers zelf laten versieren. Sharon
vraagt na hoe Bettie hierin staat. De OV staat klaar om eventueel te helpen.

3.

Evaluatie voorgaande activiteiten
Bikkel-actie; groot succes!

4.

Aankomende activiteiten
Dag van de leerkracht (5 oktober)
Ilona bakt iets lekkers voor alle leerkrachten, apart verpakt.
ALV (7 oktober)
Voorstel om dit digitaal gaan doen. Google Meets/MOO gebruiken.
Algemene code maken, via Parro communiceren (Gerdine maakt stukje tekst)
Rick/Joëlle benaderen hiervoor door Sharon.
Agenda voor ALV = begroting en realisatie

Bosloop
16 oktober – 162 leerlingen (vanaf groep 5)
Mandarijnen/bananen? (Sharon)
Sint Maarten
In het dorp is geannuleerd.
Sinterklaas
Volgende week meeting hierover. Alle vrijwilligers uit Baarn haken af ivm
herkenning. Bianca & Ilona bespreken de uitdagingen omtrent Sinterklaas.
Ook de versiering in school.
Kerstborrel – alternatief
Invulling voor de kinderen; voor nu een soort van kerstviering via livestream.
Kerstdiner voor zichzelf meenemen.
OV denkt na over alternatieven ipv kerstborrel.
- Kerstkransjes met een zelf geschreven kaartjes rondbrengen?
- Kerstkaartje met kaartje Baarn met stippies voor route.
- Kerststalletjes route net zoals de berenroute – ieder kind maakt een eigen
kerststalletje in de klas.
Als OV de materialen ondersteunen. Sharon overlegt met de school of hier tijd of
ruimte voor is. Jan overlegt indien mogelijk met de organisatie van de
Kerststallenroute.
5.

Financiën
Concept begroting
Ouderbijdrage blijft vooralsnog hetzelfde. De tweede incassering laten we
afhangen van verloop Coronacrisis. Stel we innen well; dan zouden we mogelijk
geld in Fonds Aloysius kunnen storten.
Cijfers:
Klassengeld iets meer- omdat er in bovenbouw meer groepen zijn.
Schoolreisje groep 8 – op budget gebleven
Kerstversiering/stal – vorig jaar geleend. Daarin investeren. Budget 250,Verlichting ook in investeren.
Veel activiteiten zijn onzeker wegens COVID.
Minitrip gaan we vanuit dat wel gewoon door gaat.
Kosten zijn gebaseerd op ‘normale’ situatie
Welk bedrag zouden we mogelijk kunnen doneren? Het is nu 5000,-. Besloten
wordt nu niet dat besluit te nemen. Pas in januari over beslissen, dan is er meer
zicht op wat er rest van het jaar gaat gebeuren.
Deze concept Begroting op ALV tonen samen met de huidige resultaten.
Incasso is na de ALV.
Marije vertelt dat Sylvia uitzoekt of we via Parnassys kunnen incasseren.
De budgetten moeten worden uitgedeeld aan de klassenouders.
Namen van de klassenouders via Sharon. Verzoek om formulier digitaal te sturen.

6.

Algemeen
Opvolging OV leden:
Sinterklaasviering-, en musicalorganisatie vallen na volgend jaar weg. Om
continuïteit te waarborgen is werving ouders voor OV noodzakelijk.
Ouders werven in groep 2/3 – Sharon checkt even bij Kleuterleerkrachtenmisschien dat zij enthousiaste ouders weten
Bij ALV de mensen proberen te charteren. Voorstelrondje doen en benaderen…
Tevens staat de Flyer werving nieuwe leden nog op de actielijst (Gerdine)
Afscheid Marjon
Al sinds 4 jaar; door Ilona in OV gekomen.
Weer terug naar klassenmoeder. Maar staat open om te helpen. Bijvoorbeeld bij
musical.
Heel veel dank voor inzet! En heel fijn dat we op je mogen terugvallen…
Afspraken twee werkgroepen lange termijn & korte termijn
Volgende keer op de agenda om met elkaar te spreken over lange termijn visie.
Sharon en Matthijs bekijken ook wat hier vanuit school de visie op is.
Voorstel volgende vergaderingen
28 oktober – Arnoud kan niet
25 november 10 februari
19 mei

7.

Rondvraag
Sponsorloop – kunnen we ook voor Aloysiusfonds lopen? Idee wordt uitgedacht.
Liever de kinderen op een andere manier enthousiasmeren om geld op te halen
voor een project op school. Vrij makkelijk om dit uit te denken. Inzamelactie
Voorstel: vanuit MR krijgen we een idee waar geld voor is…

8.

Sluiting

