
Notulen vergadering OV 24 september 2018  
  

  

1. Opening   

Lianne opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Verslag vergadering Oudervereniging d.d. 18 juni jl.  

Goedgekeurd. Lianne voegt eraan toe dat er, met toestemming van de OV, een geluidsinstallatie 

aangeschaft gaat worden van het geld wat over is van 60-jaar Jan Thies.  

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken.   

  

4. Mededelingen penningmeester 

 Ilona heeft de laatste rekeningen binnen gekregen. Hierna maakt zij de kas op. Eventueel neemt 

ze nog contact op met de commissies over extra budget. Tijdens de Algemene Ledenvergadering 

geeft Ilona informatie over de budgetten en de begroting. 

 

5. Kennismaken 

Kort rondje waarbij iedereen zich voorstelt. Er zijn een aantal nieuwe gezichten. 

 

6. Toelichting werkwijze OV 

Lianne licht de rol van de OV en de klassenouder toe. De OV is er om te helpen bij de organisatie 

van de verschillende activiteiten die er gedurende de loop van het jaar plaatsvinden. 

De klassenouder is de vertegenwoordiger van de klas en elke klassenouder neemt zitting in 

minimaal 1 commissie. Graag belangrijke data (Zomerfeest, thema-avond) alvast in de agenda 

noteren!   

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.  

 

7. Mededelingen directeur/team 

Henk gaat het magazijn grondig opruimen. Een select groepje van uit de OV gaat kijken welke 

spullen zij willen houden en welke wegkunnen. 

Henk zou graag een nieuwe commissie willen toevoegen, namelijk die voor fietscontrole/ 

verkeersexamen. Zij regelen de hulpouders. Daarnaast worden er verkeersouders gevraagd voor 

de verkeerscommissie, hier worden minimaal; 2 ouders voor gevraagd. 

 

8. Indeling commissies 

Alle klassenouders worden opnieuw ingedeeld in commissies.  

Alette neemt de versier-commissie voor haar rekening. Ouders die het leuk vinden creatief te 

zijn, kunnen zich aanmelden via alettevrieling@live.nl 

Ina is voor alle commissies aanspreekpunt behalve voor Sinterklaas. Naast de leden in de 

commissies, kan er hulp worden gevraagd aan de ouders van school.  

 

9. Fietscontrole 

Vrijdag 19 oktober is de fietscontrole. Er zijn hiervoor 10 a 12 mensen nodig. Ilona en Eline 

hebben zitting in de commissie verkeersexamen/ fietscontrole. Zij gaan hiervoor mensen 

benaderen. 

 



10. Sint-Maarten 

De mandarijnen voor Sint-Maarten worden geregeld door Susan, lampionnen show is 8 november. 

Voor die tijd plaatsen van lichtslangen.    

 

11. Sinterklaas 

Annelies wil graag van alle commissieleden Sint een email en telefoonnummer. De leerkrachten 

die namens het team zitting hebben in de Sint-commissie zijn Harmienke en Marjan. 

 

12. Kerst  

Nathalie is de kartrekker voor Kerst. Jeroen zoekt voor 30 september (einde boekingsjaar) een 

nieuw Kerstman-pak uit. 

 

13. Algemene Ledenvergadering 

ALV vindt plaats op 5 november a.s. Klassenouders worden gevraagd om hierbij aanwezig te zijn. 

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

maandbulletin.  

   

14. Rondvraag  

Mirjan vraagt of er al iemand is die de kascontrole doet voor 5 november. Ilona geeft aan dat 

Anja Mensies de eerste controleur is en er is een oproep in het maandbulletin gedaan voor een 

tweede.  

Lianne noemt nog even het doel voor de thema-avond. Het doel van deze avond is het binnenhalen 

van ouders, en niet geld ophalen.  
 

12 Sluiting  

Lianne bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 
  

 


