
Notulen Vergadering Oudervereniging 23 mei 2016  
  

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

2c,  Saskia 3b,  Tanja 4a, Carolien 4a,  Marinda 4/5b,  Karin 8a, Gerda 8a   

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

  

1. Opening  

Joukje opent de vergadering en heet iedereen welkom  

Tijdens de opening bedankt Hilly, namens het personeel, alle OV leden voor hun inzet met een 

petit fours. Dit wordt erg op prijs gesteld door de OV!   

  

2. Verslag vergadering Oudervereniging d.d 27 oktober  jl  

Op- en of aanmerkingen zijn verwerkt in de notulen van februari, dit betreft o.a. de vernieuwde 

plafondplaten.   

Mededeling dat OV geen bevoegdheid heeft om op te treden namens school met betrekking tot, 

in dit geval, de Boerhoorn.  

Wegens de sluiting van de ijsbaan komt het schoolschaatsen te vervallen.   

Het verzoek om nog ergens in het jaar een “schoolbrede”  activiteit te plannen is besproken 

binnen het team en de (sportdag-) commissie. Beide partijen zagen geen mogelijkheid om hier 

invulling aan te geven. De rode loper is een activiteit waarbij de hele school aanwezig is.   

 

3 mededelingen en ingekomen stukken.  

Geen   

  

4. Mededelingen penningmeester  

Er is nog altijd 10% van de ouders die niet betaald hebben.  

Kosten voor de kerst zijn meegevallen. 1-2% van de activiteiten heeft meer uitgegeven dan 

begroot.   

Schoolschaatsen drukt hard op de begroting.   

Terugkomend op de optie om ouders om verhoging van bijdrage te vragen. Aangezien nu al 10% de 

kosten niet betaald wordt van verder onderzoek hier naar afgezien.   

Er moet wel een budget worden gereserveerd voor het eindfeest van 2018.   

   

5. Mededelingen projectcommissies  

Evaluatie Lentefeest:  binnen de commissie verliep de communicatie niet vlekkeloos. Raadzaam is 

om binnen een project niet een leerkracht neer te zetten die nieuw is. Handig zou zijn om te 

overleggen wat men wil met het Lentefeest, andere invulling misschien?   

  

De kaders zijn leeg, wij mogen hierdoor invulling geven aan de diverse activiteiten. School volgt 

de diverse commissies. Natuurlijk in goed overleg.    

Evaluatie Sportdag:  de onderbouw en bovenbouw samen is erg leuk geweest maar de belasting 

voor de leerkrachten is hierdoor (te) groot. De sportdag was, mede door het weer, een groot 

succes, maar er is geen garantie dat het volgend jaar  weer zo verloopt.   

Spullen mochten op donderdag avond worden klaar gezet, dit is als zeer prettig ervaren.   

Continu rooster met sportdag is goed bevallen.   

Er was een fijne samenwerking tussen commissie, school en ouders.  

Idee voor de koningsspelen is om in elk geval wel aandacht te besteden aan de dans (landelijk)  

Hulp van studenten sport en bewegen was bij de onderbouw erg plezierig.  

Denk aan afronding van sportdag, vraag ouders op voorhand om mee te helpen bij het opruimen 

van alle activiteiten.   



Vraag over de versierbomen: met alle feestdagen mogen de commissies de bomen versieren. Zijn 

de bomen leeg dan staat het de leerkrachten vrij om de boom zelf te versieren met knutsel 

werken van de kinderen.   

  

6. Mededelingen Directeur/Team  

Geen  

  

7. Mededelingen MR  

Geen  

  

8. Voortgang verkeerssituatie  

Wethouder Henk Heyerman en het team zijn weer samengekomen. Conclusie was nogmaals dat er 

actie moet worden ondernomen. Optie is het verleggen van een oversteek of toch 

verkeerslichten. Zodra er meer bekend is volgt nader bericht.   

  

9. Afscheid klassenouders  

Aangezien deze vergadering nog relatief vroeg valt voor het einde van het schooljaar is besloten 

om de attenties aan de klassenouders die afscheid nemen in een later stadium te geven. Dan is 

ook bekend of er nog meer klassenouders afscheid nemen, behalve de klassenouders van groep 

8.   

  

  

10. Aanmelden nieuwe klassenouders  

In de eerste week van het nieuwe schooljaar (2016-2017) zal er een mail komen voor alle ouders 

met de mogelijkheid zich aan te melden als klassenouder. In deze mail zal specifiek staan voor 

welke klassen hulp gevraagd wordt maar wel met de opmerking dat je je altijd mag aanmelden.   

  

11. Terugblik en vooruitblik   

Lege kaders zijn op zich goed bevallen. Er zijn bij Michelle draaiboeken waar je uiteraard in kunt 

kijken.   

OV en ALV combineren is prima gegaan, dit doen we volgend jaar dus weer.   

Plandag heeft inmiddels plaatsgevonden. In de plandag worden alle afspraken voor aankomend 

jaar vastgelegd. Henk zal t.z.t. bij bestuur OV komen met en een wensenlijst ivm kosten 

activiteiten.   

  

12. Rondvraag  

Annelies, vraag over afscheidscadeau voor meester en juf op laatste schooldag. Budget voor 

iedere leerkracht is 5 euro. Je kunt dit besteden om samen met de klas iets te maken als 

afscheidscadeau.   

  

  

13 Sluiting  

Namens bestuur iedereen bedankt voor aanwezigheid. Fijne zomervakantie. De nieuwe data voor 

OV vergaderingen volgen zodra deze bekend zijn.   

  
 


