
Notulen vergadering OV 20 september 2021 

  

  

1. Opening   

Lianne opent de digitale vergadering en heet iedereen welkom.  

 

2. Kennismaken 

Kort (digitaal) rondje waarbij iedereen zich voorstelt. Er zijn 3 nieuwe gezichten. 

 

3. Toelichting werkwijze OV 

Lianne licht de rol van de OV en de groepsouder 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 groepsouder is de vertegenwoordiger van de klas en elke groepsouder neemt zitting in 1 

commissie. Graag belangrijke data (Zomerfeest, thema-avond) alvast in de agenda noteren!  De 

OV is er voor de organisatie van activiteiten. Zaken rondom onderwijs worden besproken door de 

MR. 

Tevens zijn de groepsouders er om ouders te verwijzen naar de juiste plek als zij vragen hebben.  

Aan het eind van het schooljaar maken de groepsouders, 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 de taakverdeling van het personeel nog niet rond is. Tot die tijd blijft hij 

zitting nemen in de OV.  

 

5 Indeling commissies 

Alle groepsouders 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. Sandra J. 

wordt nog toegevoegd aan de commissie groep 8. Verder is iedereen akkoord.  

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

De data van diverse activiteiten zijn: 

* sportdag bovenbouw: 22 april 2022 (Koningsspelen) 

* sportdag onderbouw: 20 mei 2022  

* zomerfeest: 22 juni 2022 

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

commissies behalve Sint. Wie dit voor Sinterklaas zijn, is op het moment van schrijven nog niet 

bekend. Zodra hier meer duidelijkheid over is, wordt dit gecommuniceerd naar de Sinterklaas-

commissie.  

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 of de 

leerkrachten die het Sinterklaasfeest in hun pakket hebben contact wordt gezocht. 

 

6. Algemene Ledenvergadering 15-11-2021 

De ALV vindt plaats op 15 november a.s. Deze zal, zoals het nu lijkt, digitaal gaan plaatsvinden. 

Groepsouders worden gevraagd om hierbij aanwezig te zijn. Overige ouders kunnen zich 

aanmelden bij de secretaris van de OV. Dit wordt benoemd in het maandbulletin en er gaat een 

bericht uit via Social Schools. 

Aansluitend aan de ALV heeft de OV haar eigen vergadering. 
 

   



7. Rondvraag  

Ellis informeert of er nog een tweede schoolreis plaatsvindt dit schooljaar. Lianne geeft aan dat 

dit niet het geval is. Henk besteedt hier in het volgende maandbulletin aandacht aan.  

Alette geeft aan dat er van een bepaalde groep geld over is van de schoolreis. Zij vraagt zich af 

waar dit aan uitgegeven gaat worden. Lianne verzoekt haar hierover contact op te nemen met 

Henk.  

 

8. Sluiting  

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

altijd contact kan worden opgenomen 

  
  

 


