Notulen OV vergadering 25 november 2020
Aanwezigen: Susanne, Jan, Ilona, Sonja, Bianca, Marije, Ike, Rosalie, Sara, Arnoud, Sharon,
Gerdine
Afwezig met bericht: Nina, Sonja, Bianca
1.

Mededelingen vanuit bestuur
Voorstellen en welkom heten nieuwe OV leden
Ingekomen stukken
Aanbetaling mini-trip – vooralsnog gaan we ervan uit dat dit door gaat.
Na 1 februari vanuit ’t Sticht protocol over uitstapjes.
In principe gaan we op mini-trip met auto’s.
Susanne mailwisseling Bettie – Er is wat ruis door bespreking klassenouders, Bettie
geeft het signaal. Van alle klassen 50,- inhouden voor Kerst; hadden we moeten
voorleggen bij MR of aan ouders.
Susanne zit vrijdagochtend met Jan en Bettie om hierover in gesprek te gaan.
Moet budget van OV goedgekeurd worden door bestuur/MR?
Bespreken actiepunten lijst
Zie hieronder
Notulen vorige vergaderingen
Geen

2.

Mededelingen en vragen aan en van het bestuur
Susanne heeft aanstaande vrijdag een gesprek met Bettie.

3.

Evaluatie voorgaande activiteiten
Klassenouderavond – goede, constructieve avond. Halverwege jaar nogmaals
organiseren.
Pietengym – succes

4.

Aankomende activiteiten
Sinterklaas
Sinterklaas komt op de tractor Gerdine, Susanne en Ilona versieren samen de tractor
Note: uiteindelijk is Sinterklaas in een open auto naar school gekomen.

5.

Financiën
Budgetten klassenouders moeten overgemaakt worden.
Bussen moeten georganiseerd worden; nu ongeveer 128 kinderen, rond de 4-5
begeleiders per klas.
In Parro aangeven dat de incasso gaat plaatsvinden; reden voor niet sturen factuur
van te voren is dat het bestand waaruit mails worden gestuurd vaak oude
mailadressen van ouders had.
Jan organiseert bussen en bespreekt met busmaatschappij regelgeving Corona
Carnaval – we gaan ervan uit dat we als OV niets hoeven doen.

6.

Algemeen
Volgende vergadering
10 februari
19 mei

7.

Rondvraag
Kerstcommissie – onze rol is dit jaar beperkt; voorgaande jaren duidelijke
rolverdeling, wat school deed en wat de OV deed.
Wegens corona is de rol voor de OV minder groot, ook in de organisatie. Als OV
betreuren we dit. Belangrijk dat er bruggen geslagen worden, om de verbinding van
de OV en de school te bewerkstelligen. Vrijdag zal dit ook worden besproken door
Susanne en Bettie.
De OV moet verantwoording afleggen over de 2000,- die we aanbieden aan de
kinderen.
Creatieve kerstgroet – Rosalie en team denkt erover na
Sharon – statuten van de OV – zijn die aanwezig en/of moeten deze worden
opgesteld?

8.

Sluiting

Wat

Wie

wanneer

Vervolg ALV plannen
Gouden Gids- hoe uit te zetten
onder ouders?
Staat klaar… Kan mee in de
Nieuwsbrief in het nieuwe
kalenderjaar.

Gerdine iom OV
Susanne

Januari
November

Beleid en visie achterhalen
ouderbetrokkenheid in tijden
Corona.

Susanne

November

Budget groep 8 – informatie
verzamelen ter bepaling
budget

Bianca

november

Vacature OV lid (liefst
mannelijk) met ICT en/of
culturele achtergrond

Susanne

november

Bankrekening gegevens
opvragen om rekening te
beheren
Mail gestuurd naar Rabobank
Aanschaffen kerststalpoppen
Via Jan
Busmaatschappij benaderen
mbt regelgeving Corona
Creatieve kerstgroet
Statuten OV – onderzoeken of
deze er zijn en eventueel
opstellen?

Jan

november

Ilona (overleg met Sander)

ASAP

Jan

Januari

Rosalie
Sharon - Susanne

December
januari

