Notulen OV vergadering 24/01/2017
Aanwezig:

Fanny, Yvette, Frédérique, Jos, Kjeld, Sebas, John, Rilana, Annette, Marcia

Afwezig:

Jochem, Astrid, Esther, Helena

Status:

Vastgesteld op 7/3/2017

1. Opening
2. Vaststelling notulen 15/11/2016 + actielijst
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Deze worden gepubliceerd op de website van de
Twaalfruiter.
Er worden ideeën uitgewisseld voor een aankoop vanuit het schoolfonds. Uitgangspunt is dat de
aankoop voor beide locaties (TL + BG/Balkon) wordt gedaan en dat deze voor zoveel mogelijk
groepen geschikt is.
3. Financiën
Ouderbijdrage
- Yvette meldt dat een herinneringsbrief voor ouderbijdrage uit is gegaan. Er is relatief veel
uitstroom van kinderen (door met name verhuizingen).
- De uitgaven voor de activiteiten tot nu toe passen allen binnen het budget.
4. Terugblik activiteiten
Kerstborrel
We kijken met een goed gevoel terug op de Kerstborrel op beide locaties. Bij de Boomgaarden vond
de borrel buiten plaats; dit wordt volgend jaar ook overwogen bij de Tuinlanden. Op beide locaties
was de opkomst groot. Fanny vraagt om evaluatiepunten aan Jochem door te geven. Jochem past het
draaiboek aan.
De OV doet het verzoek aan school om extra elektrapunten aan te leggen in de trappenhuizen en op
de begane grond bij de Boomgaarden. Dit ten behoeve van de buitenactiviteiten op het schoolplein
en de (kerst)versiering in de trappenhuizen. Jos pakt dit op (in overleg met John en Sebas).
5. Voortgang activiteiten
Carnaval (22/2/2017)
Rilana en Annette hebben een eerste overleg met school gehad over carnaval. De leerkrachten (met
name onderbouw) zullen dit jaar meer uitleg geven over carnaval en verder zal er meer aandacht aan
carnaval worden besteed in de nieuwsbrief, zodat ouders op de hoogte zijn van activiteiten op school
en de verkiezing van prins en prinses.
De OV zorgt op de dag zelf voor muziek (apparatuur en playlist), begeleidt de prins en prinses bij de
tocht langs de klassen (BG: Rilana en Marcia; TL: Annette en Jochem) en zorgt voor spekjes en
limonade.
Er wordt opgemerkt dat er vorig jaar verschil was in de invulling van de ochtend: de meeste klassen
hadden een spelletjesochtend maar een enkele klas was ook aan het werk. Jos geeft aan dat dit niet
de bedoeling is en brengt het onder de aandacht bij de teamleiders.
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Palmpasen/paasontbijt (13/04/2017)
Fanny vraagt aandacht voor het moment waarop de palmpaasstok wordt meegegeven, namelijk voor
de hele school op dezelfde dag/tijdstip.
Koningsspelen/Sponsorloop
Er zijn verschillende opvattingen over deelname van de Twaalfruiter aan de Koningsspelen. Jos licht
de historie kort toe (de manier waarop het project 5 jaar geleden is geïntroduceerd en het
automatisme dat je als school deelneemt stuitte een aantal leerkrachten vanaf het begin tegen de
borst). De OV zou graag zien dat de Twaalfruiter deelneemt aan dit evenement (inclusief het ontbijt)
en er meer invulling aan geeft dat alleen de sponsorloop (of wellicht de sponsorloop loskoppelt van
dit evenement en een andere sportieve invulling kiest). Zij wil daar graag in meedenken en zonodig
het voortouw in nemen. De OV vraagt school (Jos) om een besluit te nemen over deelname aan de
Koningsspelen en dat te communiceren. Jos zal ook de MR hierover raadplegen. De OV heeft de
commissie van school er op geattendeerd dat inschrijving mogelijk is tot 3 februari.
Sponsorloop
De vraag rijst of er niet een ander goed doel kan worden gesteund door de Twaalfruiter (nu:
Edukans). Jos meldt dat twee jaar geleden door de MR/goede doelen commissie besloten is om
Edukans voorlopig als enig goed doel aan te houden.
6. Post/mededelingen
- De jerrycans op de Boomgaarden zijn uitgeleend voor het jubileumfeest, maar niet schoon en
droog teruggezet, waardoor ze nu beschimmeld zijn. Afgesproken wordt om de uitleen van deze
materialen voortaan via de conciërges te laten verlopen.
- Fanny merkt op dat nog niet alle schoolreisjes gepland zijn (jaarkalender). Jos meldt dat dit bij de
teamleiders ligt. Op de jaarkalender staat ook NL Doet! Dit is een initiatief van de brede school.
- Rilana trekt zich vanwege privéomstandigheden terug als medekartrekker van de parade. John
neemt deze taak over.
7. Mededelingen vanuit school
Geen bijzonderheden.
8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Actielijst
Vergadering
24/01/2017

Wie
Jos

24/01/2017

Allen + Jochem

24/01/2017

Jos

Wat
Besluit over deelname aan
Koningsspelen
Evaluatiepunten kerstborrel
doorgeven aan Jochem. Jochem past
draaiboek aan.
Elektra Boomgaarden: BG +
trappenhuizen

Wanneer/uiterlijk Status

z.s.m.
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24/01/2017
11/10/2016

Fanny
Jos

Verdiepen aanschaf keyboards
Doorgeven welke leerkracht
verantwoordelijk is voor bepaalde
activiteit (aan Fanny)
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