
Notulen Vergadering Oudervereniging 27 oktober 2015 

 
Aanwezig: Hilly en Jolanda namens team, Annelies 1-2a, Alette 1-2b, Jeroen 1-2b  Mariette 1-2c  

Mijke 3a, Joukje H 3a, Saskia 3b, Henriette 3b,  Eva 4/5b, Marinda 4/5b, Marge 5a, Jannet 6-

7b, Karin 8a, Anna 8a, Gerda 8a 

Luchiena (Penningmeester) Joukje Wientjes 6-7b (Voorzitter) Susan 6a (Secretaris) 

 

1. Opening 

Joukje opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ook welkom aan Jolanda die Anita 

overneemt (tijdelijk)  en aan Sandra de Jong die zich aangemeld heeft als klassenouder van 

groep 7a.   

Het wordt als prettig ervaren dat de OV achter de ALV wordt gedaan. 

 

2. Verslag vergadering Oudervereniging d.d 14 september jl 

Joukje kijkt terug op een aantal punten in de notulen van 14 sept jl. Verklaring voor het feit dat 

er geen koningsspelen zijn is dat het valt op de dag voor de meivakantie. Vaak is er op zo’n 

middag voor de vakantie geen hulp te krijgen vandaar dat school besloten heeft een andere dag 

uit te kiezen voor de sportdag. Groep 1 tot en met 8 kan dan samen op 1 dag deelnemen aan de 

activiteiten.  

Avond4daags is buitenschool.  Het staat je als (klassen)ouder vrij om de groepen enthousiast te 

maken om mee te lopen.  

Mariette is nog met Henk bezig om in de lijst van contactpersonen op de digiduif de 

klassenouders er wat beter uit te laten komen zodat iedereen kan zien wie de klassenouder van 

desbetreffende klas is. Dit zal via Michelle lopen en wordt vervolgd.  

Joukje geeft aan dat we als OV moeten beseffen dat de school de taart is en wij de bekende 

kers daar boven op m.a.w. we ondersteunen de school en geen hulp waar we kunnen en waar het 

verwacht wordt.  

 

3 mededelingen en ingekomen stukken. 

Geen  

 

4. Mededelingen penningmeester 

Geen 

  

5. Mededelingen projectcommissies 

Projectgroep is uitermate tevreden, zowel het team als de commissie van klassenouders. Het was 

in eerste instantie erg moeilijk om hulp te krijgen van ouders maar na een herhaalde oproep van 

Michelle is het toch gelukt. Er was een fijne samenwerking en het project is goed verlopen. 

Sint Maarten commissie: de lichtslangen hangen. 

Sint commissie: eerste vergadering heeft 29 okt jl plaatsgevonden. 

Kerst commissie: ook deze commissie heeft inmiddels eerste vergadering gehad.  

 

6. Mededelingen Directeur/Team 

Jolanda is (tijdelijk) voor Anita in de plaats.  

 

7. Mededelingen MR 

De (nieuwe) MR leden zijn gekozen. Helaas heeft de MR afscheid moeten nemen van Eeske 

Verhallen.  

 

 

 

11. Rondvraag 



Karin  spreekt haar zorg uit over de betrokkenheid van ouders bij activiteiten op school. Vraag 

is of je ouders hier met een mail over kunt aanspreken. Beste aanpak is toch gewoon doorgaan 

zoals het nu gaat, middels mailing via digiduif of ouders persoonlijk vragen.  

Fiets controle en luizen controle op 1 dag is niet aan te raden, teveel ouders nodig op 1 dag. 

Er is gesproken, vorig jaar, om kerst ochtend gezamenlijk te vieren in de kerk, Karin vraagt zich 

af hoe het hier mee zit. Dit is aan de kerstcommissie en school. 

Mijke vraagt zich af of je beslissingen over grotere bedragen niet samen kunt overleggen 

namens OV, dit wordt met Henk opgenomen. 

Mariette  vraagt zich af hoe het gaat met de versiering bv grote boom met thema’s zodat je 

niet overal in school kleine dingen neer hoeft te hangen. De kleine dingen vallen nauwelijks op en 

hebben ook bijna geen plek meer om te hangen. Jeroen geeft aan misschien aan een grote 

versierboom te kunnen komen en komt hier nog op terug. Sandra (7a) Mariette (1-2c) en Annelies 

(1-2a) zullen dit op zich nemen om te kijken wat de mogelijkheden zijn.  

Tip is om vroegtijdig te gaan kijken naar spullen die je nodig bent voor desbetreffend project.  

Susan  verzoek aan team om klassenouders geen warme gerechten mee te laten nemen op de 

avond van kerstdiner. Klassenouders zijn meestal al eerder op school en dat is jammer van de 

warme gerechten en de tijd die er in gestoken wordt.  

 

12 Sluiting 

Namens bestuur iedereen bedankt voor aanwezigheid. Volgende vergadering is maandag 22 

februari om 20.00 uur.  

  


