Notulen OV vergadering 07/03/2017
Aanwezig:

Fanny, Yvette, Frédérique, Esther de Jong, Sebas, John, Annette, Jochem, Astrid,
Esther Schenkenberg

Afwezig:

Kjeld en Rilana

Status:

Vastgesteld, 4 april 2017

1. Opening en mededelingen
Marcia en Helena hebben aangegeven te stoppen met de OV. We moeten nu echt nieuwe OV-leden
gaan werven. Met name bij de BG zitten we krap in ons jasje.
2. Vaststelling notulen 24/01/2017 + actielijst
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Deze worden gepubliceerd op de website van de
Twaalfruiter.
3. Financiën
- Het gaat goed met het innen van de ouderbijdrage.
4. Terugblik activiteiten
Carnaval
We kijken met een goed gevoel terug op Carnaval op beide locaties. De fruitmanden met spekjes en
de medailles vielen erg in de smaak. Er is helaas toch nog weinig ruchtbaarheid gegeven aan Carnaval
richting ouders en op school zelf.
Annette houdt nog een korte evaluatie met school en bekijkt welke punten in het draaiboek
opgenomen kunnen worden. Een overweging is om volgend jaar geen limonade meer te schenken.
5. Voortgang activiteiten
Pasen
De voorbereiding loopt. De OV bestelt broodhaantjes en gaat na of de of we nog een paashaas op
het schoolplein of in de klas willen.
Koningsspelen (21 april 2017)/ sponsorloop
Er is besloten de sponsorloop en de koningsspelen van elkaar los te koppelen. Er wordt naar een
andere datum gezocht voor de sponsorloop. De OV is geen voorstander van de voorlopig
voorgestelde alternatieve datum (5 juli), omdat de OV dan bezig is met de voorbereidingen van de
parade. De commissie is in overleg met school over het programma van die dag voor onder- en
middenbouw enerzijds en bovenbouw anderzijds.
Avondvierdaagse (20 t/m 23 juni)
De eerste brief staat klaar voor verzending. De suggestie wordt gedaan om in klas ter voorbereiding
op de avondvierdaagse het twaalfruiterlied te oefenen en eventueel andere liedjes. Ook wordt
geopperd om het goede doel dat gekoppeld is aan de avondvierdaagse (stichting) meer onder de
aandacht brengen bij ouders van Twaalfruiter (in communicatie benoemen).
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Het opgeven voor de avondvierdaagse gebeurt nog via lijstjes in de klas. Ook de financiële
afwikkeling is nog in contanten. De Arcade werkt met een app en een incassoformulier. Volgend jaar
bekijken we tijdig of dit ook voor de Twaalfruiter mogelijk is.
Kamp groep 6 en 8
Er bestaat onduidelijkheid over de data van het kamp. Astrid stemt met Sandra de definitieve data +
boodschappen af.
Schoolfondsreserve
De voorkeur gaat uit naar het aanschaffen van muziekinstrumenten. School komt daarvoor eerst met
een plan.
6. Post/mededelingen
- Fanny heeft overleg gehad met de MR. De contacten zullen worden geïntensiveerd. De OV zal zelf
meer zaken gaan oppakken en (indien mogelijk) meer verantwoordelijkheden naar zich toe
trekken. In de ouderenquête die op korte termijn wordt uitgezet, komt een aantal vragen over de
OV terug. Het dagelijks bestuur kijkt nog naar deze vragen. Mogelijk sluiten een of twee
leerkrachten aan bij de OV.
- De data waarop schoolreisjes zijn gepland, staan nog niet in de digiduif-kalender.
- Vanuit de OV bieden we ondersteuning bij de schoolfotograaf. Er gaat een inschrijflijstje rond.
- De vergadering in juni wordt in verband met de avondvierdaagse verplaatst van 20 juni naar 27
juni.
7. Mededelingen vanuit school
Geen bijzonderheden.
8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Actielijst
Vergadering
7/3/2017

Wie
Fanny

7/3/2017

Astrid

7/3/2017
24/01/2017

Annette
Allen + Jochem

24/01/2017

Jos

11/10/2016

Jos

Wat
Vervolg op gesprek
kindermuziekwinkel / ICC
Definitieve afstemming kamp groep
6+8
Korte evaluatie carnaval met school
Evaluatiepunten kerstborrel
doorgeven aan Jochem. Jochem past
draaiboek aan.
Elektra Boomgaarden: BG +
trappenhuizen
Doorgeven welke leerkracht
verantwoordelijk is voor bepaalde
activiteit (aan Fanny)

Wanneer/uiterlijk Status
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