Notulen OV vergadering 23/05/2017
Aanwezig:

Fanny, Yvette, Frédérique, Esther de Jong, Annette, Jochem, Astrid, Esther
Schenkenberg, , Rilana

Afwezig:

Sebas, John, Kjeld, Inke

Status:

Vastgesteld, 29/08/2017

1. Opening en mededelingen
Fanny meldt dat Nanne Marijn Mook met ingang van het nieuwe schooljaar aansluit bij de OV
(Locatie TL).
2. Vaststelling notulen 04/04/2017 + actielijst
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. Deze worden gepubliceerd op de website van de
Twaalfruiter. Naar aanleiding van actielijst: Fanny vraagt John om naar offertes elektra BG te kijken,
Annette gaat na of er evaluatiepunten mbt carnaval zijn en Jochem past het draaiboek voor
kerstborrel aan.
3. Financiën
- Het gaat goed met het innen van de ouderbijdrage. In verband met de financiële afsluiting van het
schooljaar verzoekt Yvette iedereen om bonnetjes zo snel mogelijk bij haar in te dienen.
4. Terugblik activiteiten
• Palmpasen (9 april) en paasontbijt (13 april)
Goed verlopen, geen bijzonderheden. De komst van de paashaas werd gewaardeerd.
• Kamp groep 6 (18 t/m 21 april)
Het kamp van groep 6 is goed verlopen. Boodschappen waren prima, alleen wat drank over.
• Koningsspelen “nieuwe stijl” (vrijdag 21 april)
De OV heeft van veel kanten (MT, MR en ouders) complimenten ontvangen voor de (mede-)
organisatie van de Koningsspelen “nieuwe stijl”. Er heeft een evaluatie plaatsgevonden. Het
draaiboek wordt nog op een aantal punten aangepast.
• Schoolfotograaf (12 t/m 24 mei)
Morgen is de laatste dag dat de fotografen bij de Twaalfruiter aanwezig zijn. Klassenfoto’s die eerder
binnen waren gemaakt, worden nog een keer buiten overgedaan. Fanny geeft een paar
aandachtspunten voor volgend jaar door aan Sharon.

• Sportdag groep 7 (16 juni)
De bestelling voor knijpfruitjes is gedaan, de conciërges zorgen ’s ochtends voor koffie en thee.
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• Kamp groep 8 (datum?)
De bestelling voor boodschappen is gedaan.

5. Voortgang activiteiten
• Avondvierdaagse (dinsdag 20 t/m vrijdag 23 juni)
De voorbereiding loopt goed. Kinderen uit groep 8 die kennismakingsgesprekken hebben op di/wo bij
het Amadeuscollege kunnen een kopie van de uitnodiging mailen naar OV-mailbox. Ze krijgen dan
toch een medaille, als ze de andere drie dagen hebben gelopen.
Er wordt gewerkt aan een mail voor de ouders. Daarin onder andere aandacht voor het aanspreken
van kinderen op wangedrag als dat aan de orde is; kinderen zoveel mogelijk in 12-ruiter t-shirt laten
lopen (iig op vrijdag) en aandacht voor het goede doel: de voedselbank.
Ook wordt er een mail gestuurd naar de leerkrachten of ze in de klassen het Twaalfruiterlied willen
oefenen. Op 31 mei vindt een voorlichting plaats op Boomgaarden voor vrijwilligers.
• Parade (woensdag 5 juli)
De voorbereidingen zijn in volle gang. Astrid licht toe wat er in de commissie met school is
besproken, welke afwegingen zijn gemaakt en welke ideeën er over de parade voor de toekomst zijn.
Er komt een brief voor de ouders waarin onder andere het doel van de parade nog eens duidelijk
wordt gemaakt en ouders worden opgeroepen om hapjes aan te leveren die verkocht kunnen
worden. Er zal ook een extra verkooppunt voor muntjes worden ingesteld.
Astrid licht de bezetting van de kramen toe, voor de avond zelf. Via de OV-app vindt een
inventarisatie plaats wie mee kan helpen met opbouwen en wie mee wil eten op school.
• Aankoop uit schoolfondsreserve
Het plan voor cultuureducatie moet nog op haalbaarheid worden getoetst. Daarna kan een eventuele
aankoop vanuit de OV worden gedaan. Fanny merkt op dat rekening gehouden moet worden met
levertijden van muziekinstrumenten.
• Werving nieuwe OV-leden
Er worden diverse ideeën geopperd om nieuwe OV-leden te werven: flyers tijdens de Parade,
nogmaals oproep in nieuwsbrief, leerkrachten bij kennismakingsgesprek laten vertellen over de OV,
een flyer bij inschrijfformulieren. Fanny vraagt iedereen nogmaals om in zijn/haar omgeving te kijken
of er ouders zijn die interesse hebben.
6. Post/mededelingen
Geen bijzonderheden

7. Mededelingen vanuit school
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Esther meldt dat er volgend jaar meer locatiegericht gewerkt gaat worden. Er komen twee
teamleiders op de TL en twee op de BG (in plaats van de huidige indeling onderbouw/
middenbouw/bovenbouw). Zie ook recente nieuwsbrief.
8. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
Actielijst
Vergadering
23/5/2017
23/5/2017
7/3/2017
24/01/2017
24/01/2017

Wie
Fanny
Allen
Annette
Jochem
Jos en John

Wat
Aandachtspunten schoolfotograaf naar Sharon.
Bonnetjes/declaraties zo snel mogelijk naar Yvette.
Korte evaluatie carnaval met school.
Draaiboek kerstborrel aanpassen.
Elektra Boomgaarden: BG + trappenhuizen.

Status
Gereed

Offertes
zijn binnen.
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