
Notulen vergadering OV 24 september 2018  
   
 

1. Opening   

Lianne opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Verslag vergadering Oudervereniging 24 september 2018 

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

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

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken.   

  

4. Mededelingen penningmeester 

 Ilona is afwezig. Ze heeft aangegeven dat alles goed loopt. Annelies stelt de vraag of in de 

begroting van volgend jaar kan worden meegenomen dat de baard van Sinterklaas aan vervanging 

toe is. Mirjan geeft aan dat er dan contact kan worden gezocht met de Ondernemingsvereniging, 

aangezien zij samen van de baard gebruik maken. 

 

5. Website, plaatsing foto’s/ gegevens website 

N.a.v. de wet AVG en de reacties op de mail die we hebben uitgedaan, hebben we de volgende 

besluiten genomen: 

 Alle ouders krijgen aan het begin van het schooljaar een lijst met de nieuwe 

klassenouders via Digiduif. Lianne gaat aan Henk voorleggen of deze lijst, voor het 

huidige schooljaar, alsnog via Digiduif verstuurd kan worden.  

 De leerkracht zorgt dat de klassenouders van de groep op de hoogte zijn van nieuwe 

ouders en de klassenouder zoekt zelf contact met deze ouders om deze wegwijs te 

maken en eventuele vragen te beantwoorden.  

 De foto van de klassenouders bij de deur van de kleuterlokalen worden bijgewerkt, in de 

hogere groepen hangt deze niet meer bij de deur.  

 Op de site van de Jan Thiesschool wordt alleen het bestuur nog vermeld. 

Mocht er uit de info van Primah (bovenschools bestuur) nog iets anders komen, kunnen we het 

alsnog aanpassen. 

 

6. Evaluatie Sinterklaas  

Deze evaluatie vindt eind januari plaats. 

 

7. Evaluatie kerst  

Deze evaluatie vindt zo spoedig mogelijk plaats.  

 

8. Mededelingen aankomende commissies 

De sportdag is opgestart.  

De commissie die het Zomerfeest organiseert, heeft geen mededelingen 

 

9. Mededelingen directeur/ team 

Er zijn geen mededelingen 

 

10. Rondvraag 

Er komt uit de rondvraag niets naar voren. 

 



11. Sluiting  

Lianne bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 
  

 


