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Notulen Vergadering Oudervereniging 25 september 2017   

  

  

1. Opening   

Joukje opent de vergadering en heet iedereen welkom. Eerst is er een voorstel ronde ivm de 

nieuwe klassenouders en vervolgens kan de vergadering beginnen.  

In de opening wordt nogmaals benadrukt dat de OV een vereniging is. De OV is geen onderdeel 

van het beleid dat wordt toegepast door de Jan Thiesschool.  We nemen geen deel in het 

beslissingsproces.  

De oudervereniging is er om mee te helpen bij de verschillende activiteiten die er gedurende de 

loop van het jaar plaatsvinden. 

Tevens zijn de klassenouders er om ouders te verwijzen naar de juiste plek als ouders vragen 

hebben.  

Er is een evenementen coördinator, Ina van Kasteel. Ina is aanspreekpunt voor alle commissies 

behalve Sint. Bonnen voor de commissies kunnen bij haar worden ingediend. Ze handelt dit dan 

verder af met de penningmeester.  

   

2. Verslag vergadering Oudervereniging d.d. 26 juni jl. 

Goedgekeurd  

 

3. benoemen van de nieuwe klassenouders en data voor vergaderingen OV 

 Er hebben zich 4 nieuwe klassenouders gemeld.  Joukje legt uit wat er van klassenouders wordt 

verwacht. 

De volgende dat voor de ALV en OV zijn 

ALV 6 november 

OV 22 januari 

OV 16 april 

OV 18 juni  

  
 

4 mededelingen en ingekomen stukken.   

Geen ingekomen stukken.   

  

5 Mededelingen penningmeester   

Er hebben dit jaar meer ouders voldaan aan de vrijwillige ouder bijdrage dan andere jaren. 

Begroting is toegelicht.  

   

6. Indeling commissies   

Alle klassenouders worden opnieuw ingedeeld in commissies. 

Ina is voor alle commissies aanspreekpunt behalve voor Sinterklaas. 

Er wordt nogmaals door Joukje benadrukt dat je naast de leden in de commissies nog hulp kan 

vragen aan de ouders van school.  
  

7. Project en Sint Maarten commissie.   

Hilly geeft aan dat het project van Da Vinci zal plaatsvinden op 15 februari 2018. 

De mandarijnen voor Sint Maarten worden geregeld, lampionnen show is 9 november. Voor die 

tijd plaatsen van lichtslangen.    
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8 Algemene ledenvergadering  

ALV vindt plaats op 6 november a.s. Klassenouders worden gevraagd om hierbij aanwezig te zijn. 

Overige ouders kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de OV. Dit is benoemd in het 

maandbulletin.  

  

9 mededelingen directeur en team.   

Groep 4a en groep 4-5b krijgen het komend schooljaar muzikale vorming van Euterpe. Dit gaat 

om 30 lessen.  

Overblijven gaat per 1 januari 2018 naar kinderopvang Rolde, hierover t.z.t. nadere 

berichtgeving.  

 

  

10. Rondvraag  

Margé: wordt er aandacht geschonken aan zieke ouders en leerkrachten. Antwoord ja, dit gaat 

vaak van de groep zelf uit. En de MR en OV zorgen voor bloemen bij ziekte van leerkrachten.  

Mirjam: idee om een inzamelingsbak voor kleding te plaatsen in school, wanneer de kleding wordt 

opgehaald door Leger des Heils ontvangt school hier geld voor. 15 euro per keer. Hilly en Janine 

nemen dit op met Henk.    

  

12 Sluiting  

Joukje bedankt iedereen voor aanwezigheid. 

  

 


