
Notulen vergadering OV 16 september 2019 

  

 1. Opening   

Lianne opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Kennismaken 

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

 

3. Verslag vergadering Oudervereniging d.d. 17 juni jl.  

Ellis geeft aan een evaluatie van het zomerfeest te hebben gemist. Advies is om feedback van de 

vorige keer door te geven en om bijvoorbeeld even bij elkaar te gaan zitten na afloop.  

 

4. Mededelingen en ingekomen stukken 

Geen mededelingen en ingekomen stukken.   

  

5. Mededelingen penningmeester 

Het leerlingenaantal ligt dit schooljaar lager, daardoor zijn er minder inkomsten uit de vrijwillige 

ouderbijdrage. De begroting zal dus iets moeten worden aangepast. Tijdens de Algemene 

Ledenvergadering op 4 november geeft Ilona informatie over de budgetten en de begroting. 

 

6. Mededelingen directeur/team 

Geen mededelingen  

 

7. 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 was onduidelijkheid over het maken van een cadeau voor de leerkrachten. Dit doen we alleen 

aan het einde van het schooljaar, dus niet voor de meesters- en juffendag. Een bijdrage van 5 

euro per leerkracht kan gedeclareerd worden bij Ilona. Er hoeft geen geld te worden ingezameld 

bij ouders. 

 

8. Indeling commissies 

Alle klassenouders worden opnieuw ingedeeld in commissies.  

Er is een evenementen coördinator, Ina. Ina is aanspreekpunt voor alle commissies behalve Sint. 

Voor Sint zijn dit Marjan en Stella. Het onderdeel verkeer wordt vanuit het team geregeld door 

Gert.  

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

 

9. Fietscontrole 

Maandag 4 november is de fietscontrole. Veilig Verkeer Nederland afdeling Assen pakt dit op, zij 

zorgen ook voor vrijwilligers. Wij hoeven dus geen hulpouders meer te regelen.   

 

10. Sint-Maarten 

De mandarijnen voor Sint-Maarten worden geregeld door Eline, lampionnen show is donderdag 7 

november. Voor die tijd moeten de lichtslangen worden geplaatst.    



 

11. Sinterklaas 

Alette is kartrekker voor deze commissie. Zij zal t.z.t. een groepsapp aanmaken, De leerkrachten 

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

 

12. Kerst  

Nathalie is de kartrekker voor Kerst.  

 

13. Algemene Ledenvergadering 

De ALV vindt plaats op 4 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  

Alette vraagt of er nog budget over is van afgelopen schooljaar. Ilona heeft nog niet alle bonnen 

ontvangen en zal z.s.m. een inventarisatie maken. Wensen kunnen bij Ilona aangegeven worden. De 

datum voor einde boekingsjaar is 1 oktober, voor die tijd moeten de bonnen binnen zijn. 

Mieke geeft aan een ouderlijst met adressen en telefoonnummers te missen. Dit mag niet i.v.m. 

de AVG-wet. Er wordt gesproken over o.a. een groepsapp. Henk geeft via een reactie per mail aan 

een groepsapp met ouders niet wenselijk te vinden.  

Marinda wil graag de datum voor het verkeersexamen weten. Het schriftelijk examen staat 

gepland op 31 maart 2020, het praktisch verkeersexamen op 1 april 2020.  

 

12 Sluiting  

Lianne bedankt iedereen voor de aanwezigheid. 
  

 


