
Notulen Vergadering Oudervereniging 22 januari 2018   
  

  

1. Opening   

Joukje opent de vergadering en heet iedereen welkom.   

   

2. Verslag vergadering Oudervereniging d.d. 24 oktober jl.  

Goedgekeurd  

2a. Verslag voorlopige notulen ALV 6 november 2017  

Goedgekeurd  

  

3. Mededelingen en ingekomen stukken.   

Geen   

   

4. Mededelingen penningmeester   

Ilona geeft aan dat ze tevreden is over aantal betaling wat betreft vrijwillige ouderbijdrage.  

Sinterklaas is binnen budget gebleven en Kerstcommissie heeft overgehouden.   

   

5. Evaluatie Sinterklaascie. en Kerstcie.   

Sinterklaas: Goed verlopen, leuke dag. Juffen en meesters erg tevreden. Punt van aandacht is 

verkeer, dit zal worden opgenomen met verkeerscommissie.   

Kerstcommissie: Goed verlopen. Nog geen evaluatie geweest. Door vele ouders als prettig ervaren 

dat het op een woensdag heeft plaatsgevonden.   

  

6. Mededelingen aankomende commissies.    

Meike geeft aan dat dit loopt. Nog wel vraag naar hulp. Meike zal dit regelen middels mail aan 

ouders OV en eventueel nog middels digiDuif.  

Lentefeest is ook in overleg. Voor de kleuters is het plan om de activiteit wat korter te houden.   

  

7. Mededelingen Directeur en team   

School heeft 20.000 euro subsidie gekregen voor muziek op school. Dit is een impulsregeling met 

als doel muziekonderwijs  op school te bevorderen. Het bedrag wordt verdeeld over 3 jaar. 

Momenteel is Euterpe op school in de groepen 4a, 4-5b en 5a. Dit wordt betaald door Euterpe . 

Het subsidie bedrag kan worden besteed om mensen in te huren of eventueel muziek 

instrumenten aan te schaffen.   

Het houten speelhuisje op het grote speelplein is afgeschreven. In groep 1 tot en met 4 worden 

stembiljetten uitgedeeld zodat de kinderen inspraak hebben wat er aangeschaft zal worden.   

   

8. Rondvraag  

Aan het einde van het schooljaar 2017/2018 geven Joukje en Susan aan te zullen stoppen als 

voorzitter en secretaris. De vraag aan de OV-leden om er over na te denken of ze deze taak 

willen overnemen of iemand weten die dit graag op zich zou willen nemen.  

Janine: geeft een compliment over hoe de school versierd was rond Sinterklaas en Kerst. Het 

was erg plezierig om in te werken.  

Meike: kan de kerstman volgend jaar toch weer terug in de klassen van de bovenbouw? 

Kerstcommissie neemt het mee.   

  

9. Sluiting   

Joukje bedankt iedereen voor aanwezigheid.  

Volgende vergadering 16 april 2018  


