
Notulen vergadering OV 14 september 2020 

  

  

1. Opening   

Lianne opent de digitale vergadering en heet iedereen welkom. De ‘spelregels’ voor het digitaal 

vergaderen worden kort doorgenomen.  

Lianne deelt mee dat in overleg met school het budget, dat afgelopen schooljaar niet is 

uitgegeven aan de sportdagen en het Zomerfeest, aan het budget van dit schooljaar wordt 

toegevoegd. 

 

2. Kennismaken 

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

 

3. 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 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.  

Aan het eind van het schooljaar maken de klassenouders, samen met de kinderen, een cadeau 

voor de leerkrachten. Een bijdrage van 5 euro per leerkracht kan gedeclareerd worden bij Ilona. 

Er mag geen geld worden ingezameld bij ouders. 

 

4. Mededelingen directeur/team 

Nanko deelt mee dat er op het kleuterplein een nieuwe schommel is gekomen. Op het schoolplein 

zijn de bankjes vervangen. Janine neemt afscheid van de OV. Voor haar in de plaats komt een 

(tot op het moment van schrijven onbekende) collega.  

Stichting PrimAH komt op de korte termijn met de richtlijnen voor Sint Maarten, Sinterklaas en 

Kerst. 

 

5 Indeling commissies 

Alle klassenouders zijn door het bestuur opnieuw ingedeeld in commissies. De indeling is van 

tevoren via de mail ontvangen, tijdens de vergadering is er mogelijkheid te reageren. Er vinden 

geen wisselingen plaats naar aanleiding van de gemaakte indeling. 

De sportdagen zijn dit jaar gesplitst in onder- en bovenbouw. Voor elke sportdag is er een apart 

budget. De data van diverse activiteiten zijn: 

* sportdag onderbouw: 23 april 2021 (Koningsspelen) 

* sportdag bovenbouw: 4 juni 2021  

* zomerfeest: 16 juni 2021 

Er is een evenementen coördinator, juf Ina van Kasteel. Ina is aanspreekpunt voor alle 

commissies behalve Sint. Voor Sint zijn dit juf Harmienke en juf Stella.  

We spreken af dat het initiatief voor het opstarten van de commissie/organisatie van de 

activiteit bij school ligt. Als lid van een commissie wachten we af tot vanuit Ina, Harmienke of 

Stella contact wordt gezocht. 

 

6. Algemene Ledenvergadering 2-11-2020 

De ALV vindt plaats op 2 november a.s. Deze zal, zoals het nu lijkt, digitaal gaan plaatsvinden. 

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.  



Aansluitend aan de ALV heeft de OV haar eigen vergadering. 

 

   

7. Rondvraag  

Lammie geeft aan het lastig te vinden alle ouders te bereiken. Dit is lastig in verband met de 

AVG. Zij geeft aan een verzendlijst handig te vinden. Lianne gaat dit overleggen met Henk en 

komt er richting de OV-leden per mail op terug. 

Jeroen geeft aan het digitaal vergaderen als prettig te ervaren.  

 

8. Sluiting  

Lianne bedankt iedereen voor de aanwezigheid en benadrukt dat bij vragen of onduidelijkheden 

altijd contact kan worden opgenomen 

  
  

 


