
Notulen Vergadering Oudervereniging 22 februari 2016 

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

Mijke 3a, Saskia 3b,  Tanja 4a, Carolien 4a, Eva 4/5b, Marinda 4/5b, Marjan 5a, Sandra 7a, Karin 

8a,  

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

 

1. Opening 

Joukje opent de vergadering en heet iedereen welkom 

 

2. Verslag vergadering Oudervereniging d.d. 27 oktober  jl. 

Geen op- en/of aanmerkingen. Notulen zijn vastgesteld.  

 

3 mededelingen en ingekomen stukken. 

Geen  

 

4. Mededelingen penningmeester 

Mochten er nog rekeningen zijn die betaald moeten worden dan deze graag indienen bij Alfred.  

  

5. Mededelingen projectcommissies 

Sint Maarten commissie is tevreden. Lichtslangen zijn door school zelf verwijderd.  

Sinterklaas commissie is erg tevreden over hoe de intocht is verlopen.  

Kerstcommissie is in grote lijnen tevreden. In de communicatie is het niet helemaal goed gegaan. 

Er waren een aantal zaken waarvan men dacht dat het geregeld zou zijn en dit bleek niet zo te 

zijn. Dank aan Nathalie dat ze een aantal zaken zeer prettig heeft opgelost. Tip voor de 

commissies: vraag hulp aan ouders voor bv afhalen versiering. Je hoeft dit niet binnen je eigen 

commissie op te lossen maar ouders buiten OV kunnen ook helpen.  

Opmerking: de trekker van de commissie is tevens verantwoordelijk voor het budget en dient 

evt. rekeningen in bij penningmeester.  

Loslaten van de kaders is als prettig ervaren. Nog even aan wennen dat je er nu een eigen 

invulling aan kunt geven.  

Volgens team is viering in de kerk als zeer prettig ervaren door zowel leerkrachten als leerlingen.  

 

6. Mededelingen lentefeest commissie en sportdag commissie 

Lentefeest commissie is inmiddels bezig met voorbereiding. Wat als jammer wordt ervaren dat 

er een juf op is gezet die nieuw is en die nog niet is ingelicht over het reilen en zeilen van 

lentefeestcommissie. Hilly neemt hierover contact met Henk op.  

Sportdagcommissie heeft inmiddels ook eerste vergadering gehad. 

Vraag van Joukje aan sportdag commissie: eventueel  nadenken over een gezamenlijke activiteit 

met alle leerlingen op een van de laatste schooldagen. Bijv. een stoelendans o.i.d. 

Gezamenlijke activiteit is besproken binnen het team en de commissie. Beide partijen zagen geen 
mogelijkheid om hier invulling aan te geven. De rode loper is een activiteit waarbij de hele school 
aanwezig is.  
 

7. Mededelingen Directeur/Team 

-Hilly geeft toelichting over de stand van zaken m.b.t. tot verkeer rond school. Inmiddels zijn er 

bij de zebrapaden verkeersborden geplaatst. Het is nu afwachten of de gemeente nog meerdere 

maatregelingen neemt.  

Tevens is er een oriënterend gesprek geweest met buurtbewoners over het parkeren rond 

school. Er is een oproep gedaan door school m.b.t. tot het plaatsen van Drentse keien.  

-13 april vindt er een Kanjer avond plaats, voor nieuwe ouders maar natuurlijk ook voor andere 

geïnteresseerde ouders.  



-Plafondplaten in de zijn inmiddels vernieuwd. 

-Er komt ingebouwde Led verlichting in de gang.  

-Crea circuit is erg leuk geweest en dank aan alle ouders die geholpen hebben. 

-Nelleke is inmiddels bevallen op 22 feb van een zoon, Milan. 

Er worden bloemen verzorgd door OV en MR. Tevens gaan er bloemen naar juf Ellen.  

Hilly neemt contact op met Henk over evt. vervanging van GVO. 

 

8. Mededelingen MR 

Bloemen protocol is herschreven. MR betaalt bloemen uit naam van OV en MR. 

 

9.Boerhoorn 

Er is een infoavond geweest over de toekomst van de Boerhoorn. Alfred is hier uit naam van de 

OV naar toe geweest.  Er werd een toelichting gegeven op de financiële situatie van de 

Boerhoorn.  

De Boerhoorn wordt door gemeente gezien als een buurthuis en bij een buurthuis dient kosten 

neutraal zijn, dit is bij Boerhoorn niet het geval. Hier moet jaarlijks 2 ton door de gemeente aan 

worden bijgedragen.   

Aan aanwezigen tijdens de info avond is gevraagd of er ideeën zijn om dit te veranderen.   

Alfred kijkt of en hoe hij eventueel als afgevaardigde van de OV plaats kan nemen in de 

gemeenschappelijke vereniging.  

Mirjan geeft aan hier ook in plaats te willen nemen en Jeroen wil graag over een en ander mee 

denken. Verder standpunt van de OV moet nog worden geformuleerd. 

Aanvulling van Henk: OV heeft geen bevoegdheid om op te treden namens school. Aanwezig zijn 
mag altijd maar niet spreken vanuit de OV.  

 

10.Rondvraag 

Mariette: aanpassing om fictief persoon in digiDuif te zetten lukt niet. Ouders moeten site van 

school bekijken als ze willen weten wie de klassenouders zijn.  

Carolien: Sinterklaas als erg leuk ervaren en een compliment voor Ina, ze was erg meedenkend in 

de commissie.  

Alfred: de houten bomen gaan geregeld worden door de vader van Alfred. Deze bomen worden op 

verschillende plekken in school geplaatst en hier kunnen versieringen aan gehangen worden.  

Alfred: de ouderbijdrage staat op 23 euro. Dit is relatief laag. Is er in eerste instantie vanuit de 

OV interesse om de ouderbijdrage te verhogen met een x bedrag, nu niet vastgesteld.  

Een verhoging in de bijdrage met als doel om educatief te kunnen bijdragen d.m.v. bijvoorbeeld 

uitstapjes te organiseren voor de kinderen naar musea of rondleiding ziekenhuis. Er moet dan 

vanuit het lesprogramma wel ruimte zijn om met de kinderen er op uit te gaan. Alle klassen 

moeten dan aan bod komen. Vanuit de OV is er positief gereageerd. Alfred gaat naar aanleiding 

van deze positieve stemming verder op onderzoek uit hoe zoiets te realiseren is.  

Marinda: wat gaat er volgend jaar gebeuren met het budget voor schoolschaatsen aangezien deze 

komt te vervallen. Hier kan nog geen antwoord op worden gegeven.  

Schoolschaatsen is er niet meer, invulling hieraan komt terug op de plandag van personeel  
Mirjan: idee om middels acties geld op te halen voor school bv door het verkopen van vogelvoer, 

inzamelen oud papier of andere acties.  

 

11 Sluiting 

Namens bestuur iedereen bedankt voor aanwezigheid. Volgende vergadering is maandag 23 mei 

om 20.00 uur.  

  

 


