
Notulen Vergadering Oudervereniging 18 juni 2018   

  

 

1. Opening   

Joukje opent de vergadering en heet iedereen welkom.   

   

2. Verslag vergadering Oudervereniging d.d. 16 april jl  

Goedgekeurd  

  

3 mededelingen en ingekomen stukken.   

Geen ingekomen stukken.   

  

4  Mededelingen penningmeester  

60 jaar Jan Thies potje is niet gebruikt. In de plandag van de leerkrachten wordt besproken 

waar het geld naar toe gaat. Hierop volgt nog een terugkoppeling.  

Vraag van Ina en Henk om het geld van de OV in 1 geheel te zien, dus niet meer in allemaal losse 

rubrieken. OV heeft hier negatief op gereageerd.  
 

5. Evaluatie verschillende commissies   

Lentefeest goed verlopen. Verdeling was goed tussen kleuters, onderbouw en bovenbouw.  

Verschillende commissies kunnen kleiner, met minder mensen overlegd makkelijker.  

Kerstboomafvoer moet eerder worden geregeld.  

Koningsdag was erg leuk met groep 1 t/m 4. Ontbijtdozen goed ontvangen. Doordat een stagiaire 

workshops heeft geregeld met medestudenten is er geld overgebleven voor de sportdag van de 

bovenbouw.  

  

6. Mededelingen Directeur en team   

Er is een brief naar ouders gestuurd voor toestemming van maken van beeldmateriaal van groep 8 

ivm de AVG wet. Wat te doen als ouders geen toestemming geven, of de OV hier ook even over na 

wil denken.  

Er is een veerwip bij de kleuters geplaatst, een 2 span voor 4 kinderen.  

   

7 aftreden klassenouders en bestuurswissel 

Er zijn een aantal ouders die aftreden na dit schooljaar. Ze zullen nog een bedankje ontvangen 

van de OV. 

Tijdens de ALV van het nieuwe schooljaar treden zowel de voorzitter als penningmeester af.  

  

8 verkiezingsprocedure  2018/2019 

Na de zomer gaat het nieuwe bestuur een mail de deur uit doen dat ouders zich mogen opgeven 

als klassenouder.  

  

10. Rondvraag  

Alette: er zijn meerdere verkeersregelaars in school. School doet er verstandig aan om hier 

meer gebruik van te maken.  

Nathalie: hartstichting wil mogelijk vrijwillig reanimatie les geven in groep 6 t/m 8. De vraag 

wordt bij de leerkrachten neergelegd.  

  

12 Sluiting  

Joukje bedankt iedereen voor aanwezigheid en wenst iedereen een fijne zomer.  

Data van de nieuwe vergadering wordt t.z.t. bekend gemaakt.  


