
 
 
 
 

Notulen OV vergadering 16 februari 2022 
 
1.     Mededelingen vanuit bestuur 
 
 Ingekomen stukken 
 

Welkom heten Cecile als nieuw lid van de Oudervereniging.  
 
 Bespreken actiepunten lijst 
 
Statuten format zijn gemaakt – MR en Joost hebben ze bekeken. MR nog even 
reminden of ze al consesus hebben zodat het door kan naar de jurist. 
Lotus en Annalies kijken nog naar Sinterklaasversiering voor volgend jaar – blijft staan 
School staat open voor sponsoring – als het past binnen het imago van de school; per 
keer bekijken – vb zijn de Kerstbomen buiten; deze worden  
Klassenouderavond – Joost stuurt appje dat hij voor vragen beschikbaar is 
Voor iedere activiteit een draaiboekje maken – Suus mailt dit naar Rosalie en Ilona; 
aangepaste versie ook naar Annalies. Annalies stuurt draaiboekje van school ook naar 
Rosalie en Ilona. 
Factuur van het draaiorgel nog naar Joost – Lotus 
Bedankmailtje en mooie bon naar Anneke gestuurd door Suus 
Annalies en Esther bekijken starterspakket voor de ouders 
 
Notulen vorige vergaderingen 
Goedgekeurd 

 
2.  Mededelingen en vragen aan en van het bestuur 

 
- Libdub – de school is op zoek naar een choreograaf en tekstschrijver. Oproep aan 
OV om eventuele contacten door te sturen aan Bettie.   

 
3.  Evaluatie voorgaande activiteiten 

- Kerst- Wens was 12 bakken met kerstspullen en 12 nieuwe bomen – inmiddels 9 
bakken voor de lokalen met plastic kerstballen; die moeten we nog aanvullen tot 12 
bakken – we gaan het compleet maken. Er is nog budget om eventueel plastic ballen 
aan te schaffen. We vragen eerst de ouders of zij nog plastic ballen over hebben – 
Suus/Esther/Gerdine 
De banketstaven zijn zeer goed ontvangen door alle ouders. 

 
4.   Aankomende activiteiten 

- Minitrip – voor Hemelvaart vindt deze plaats 
Maandag a.s. is de vergadering; datum staat vast, locatie is geregeld. Voor volgend 



jaar – er is een nieuwe offerte gekomen en deze offerte valt veel hoger uit dan wij 
normaliter opnemen in het budget.  
Algemene opmerking; moeten we kritisch kijken naar budget ivm inflatie, duurdere 
producten etc. Dit jaar komen we nog goed uit, maar voor volgend jaar is dit zeker 
een punt van aandacht.  
Boodschappen werden altijd voor de minitrip bij Lidl in Eemnes gedaan, dat scheelt 
aanzienlijk in de kosten.  
 
- Pasen 
Sonja gaat in de commissie voor Pasen; Esther gaat na of de broodkuikens via haar 
contact kan. 
Annalies gaat na wat de plannen zijn voor Pasen, Sonja wordt toegevoegd aan de 
Parro app 
 
- Koningsspelen – 22 april 
Onderbouw – speeltuin en veld ernaast spelletjes parcours uitzetten – voorheen 
opgezet door een betrokken ouder; nu nog geen opvolger hiervoor gevonden. 
Draaiboek voor dit parcours is aanwezig – mogelijkheid om Antal te betrekken?  
Bovenbouw – zwemmen in de Trits – vanuit de Gemeente werd dit aangeboden 
Grote groep vrijwilligers nodig – deze worden ook gerecruit vanuit de klassenouders. 
Annalies koppelt terug wat de mogelijkheden/wensen zijn. 
 
- Lustrum 
Verplaatst naar begin volgend schooljaar – 2e /3e week van het schooljaar. Wat nu is 
verzonnen; schoolbrede activiteit ‘thema’ circus  kinderen gaan een act leren olv 
circusactiviteiten- einde dag een grote voorstelling. 
Borrelavond voor alle ouders organiseren – huidige leerlingen en ouders van huidige 
leerlingen. Wegens corona wordt er voor huidige lichting gekozen. 
Maandag 21 februari weer een vergadering. 
Libdub – componist, choreograaf, camera, geluid – als we iemand weten, heel graag 
laten weten aan Bettie.  
 
- Bedankborrel – 9 juni 
Voor iedereen die het afgelopen jaar heeft geholpen op school – zou tof zijn als het 
team er ook bij is – ook stimulans om andere ouders te enthousiasmeren om ook 
mee te blijven helpen. Annalies  
Esther, Cecile, Suus, Gerdine en vanuit het Team Annalies 
Inventariseren hoeveel mensen hebben we het dan over? Verbindingsborrel zou ook 
een  mogelijkheid zijn, dan zouden alle ouders genodigd zijn.  

 
5.  Financiën 

- Update financiën 
We zitten op budget; zoals gezegd de minitrip is punt van aandacht voor volgend jaar. 
Dit laatste ook met de MR bespreken.  

 
 



6.  Algemeen 
- Nieuwe leden werven – Sonja gaat dit jaar afscheid nemen; voor de continuïteit is 
het prettig als we nog meer mensen werven. We moeten blijven werven.  
Er zijn enkele gegadigden die mogelijk willen aansluiten.  
Nogmaals een stukje schrijven over Kerst en aankomende minitrip om zichtbaar te 
blijven – op agenda ook zetten ‘Informatieavond’ volgende keer. 

 - Vergaderdatum 
Donderdag 24 maart volgende vergadering – Rosalie kan niet 

  
 
7.  Rondvraag 

 
Check bussen schoolreis – Suus 
 
Susanne deelt mede dat zij het voorzitterschap zal neerleggen; aan allen de vraag om 
indien interesse om het voorzitterschap over te nemen,  contact op te nemen met 
Susanne. 
 

 
8. Sluiting 
 
 
 

Statuten OV –Format is 
gemaakt; MR reminden  

Susanne/Joost januari 
  

Ouders betrekken bij het 
maken van grote versiering 
voor Sinterklaas? Via 
klassenouders uitzetten?   

Lotus, Ike en Rosalie  september 

Pasen:  
Bestellen broodkuikens 
voor kleuterklassen  

Sonja.  januari  

Bestellen chocolade eieren 
voor alle leerlingen voor 
Paasontbijt  

Sonja.  januari  

Eindborrel organiseren 
bedanken vrijwilligers 

Esther, Cecile, Suus, 
Gerdine en Annalies 

9 juni 

Koningsspelen; coördinator 
zoeken en diverse 
vrijwilligers voor het 
uitzetten en begeleiden van 
alle spellen 

allen maart 

Libdub ideeën, suggesties 
choreograaf, muziek, etc. 
naar Bettie 

allen  

Informatieavond op agenda 
plaatsen 

Gerdine maart 



 App sturen mbt 
Klassenouderavond 

 Joost februari 

Minitrip – boodschappen en 
attentie 

Joost/Ike  

Kerstversiering – 
inventarisatie en vervanging 

Esther, Suus, Gerdine februari 

Draaiboekje – planning 
rondom Sinterklaasviering 

Lotus/Rosalie februari 

Stukje schrijven over Kerst 
en aankomende minitrip 
voor in de nieuwsbrief 

? maart 

Checken bussen schoolreis Suus maart 

Starterspakket voor nieuwe 
ouders 
controleren/aanvullen 

Esther/Annalies februari 

 
 
 


