Notulen OV vergadering 29/08/2017
Aanwezig:

Fanny, Yvette, Esther de Jong, Nanne-Marijn, Lara Hinfelaar, Annette, Jochem, Astrid,
Rilana, Inke, Kjeld, Patricia

Afwezig:

Sebas, Esther Schenkenberg

Status:

Vastgesteld op 24/10/2017

1. Opening, twee nieuwe leden!
Nanne-Marijn en Patricia stellen zich voor
2. Vaststelling vorige notulen + doornemen takenlijst notulen
Notulen worden vastgesteld met de volgende opmerking: Kamp groep 8,
boodschappen evalueren, vooral drank is veel terug gekomen. Aktie Astrid.
3. Financiën
Jaar 2016/2017 afgesloten, financieel succesvol. Duidelijke brief net na
ontvangst kinderbijslag en reminder hebben geholpen. Incasso + Incassobrief
nieuwe schooljaar
Moet aangepast worden ivm groep 8. Ouders betalen in groep 8 €52,50 extra
voor kamp. Waar is dit bedrag voor? Esther de Jong en Yvette bespreken dit
(aktie)
- Cijfers schooljaar 2016 / 2017
Yvette heeft leerlinglijsten gevraagd bij Pauline, komen er aan
- Budget schooljaar 2017 / 2018
Volgende vergadering komt begroting (Aktie Yvette)
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4. Terugblik activiteiten
- Parade
Omzet nog niet bekend. Aandachtspunten: plastic bekers waren er te weinig en
het was druk waardoor mensen de bar slecht konden bereiken.
Dit jaar kijken hoe we het organiseren, het is heel groot/druk geworden.
Leerkrachten waren ook druk. Het is wel het enige feest dat we als 1 school
vieren. Of toch 2 locaties?
5.

Voortgang activiteiten

- Bespreken nieuwe activiteitenlijst, wie zijn de kartrekkers?
5/10

Dag v/d leerkracht : Fanny

5/12

Sinterklaas

: Fanny (TL) en Patricia (BG) kartrekker.
Esther S en Annette ook commissie

21/12

Kerstborrel

: Jochem (TL) en Sebas (BG) kartrekker

?

Carnaval
: Annette (TL) en Inke (BG) kartrekker / Datum
bekijken klopt nu niet met agenda! (aktie Esther de Jong)

23/3

Palmpasen

: Rilana (BG) kartrekker

29/3

Paasontbijt

: Rilana (BG) kartrekker

20/4

Koningsspelen

: Esther (TL) en Patricia (BG) kartrekker
Sebas,Annette ook commissie

23/4

Kamp groep 6/8

: Astrid

26-29/6

A4D

: Sebas(BG) en Nanne-Marijn(TL) kartrekker(TL)
Annette en Yvette (financiën) ook commissie

11/7

Parade

: Patricia (BG) en Fanny (TL) kartrekker, ‘
Inke commissie

Fanny mist sportdagen. Heeft school geschrapt, teveel activiteiten voor
leerkrachten. OV zou wel graag hulp van gymleerkrachten willen hebben om
mee te denken aan “sportdag” Koningsspelen. Esther de Jong checkt dit.
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- Besteding schoolfondsreserve
 Investering in muziekinstrumenten is vorig jaar besproken. Fanny
heeft contact hierover met school, er moet een goed plan liggen
voor de besteding van het schoolfondsreserve.
6. Post / Mededelingen
- Jumbo mogelijk als nieuwe supermarkt. Bij Plus ging vorig jaar teveel
mis
7. Mededelingen vanuit school
- Contact over wat we in nieuwsbrief zetten (Fanny-Esther)
- Afscheid Jos rondom herfstvakantie. OV wil graag namens ouders en
leerlingen een cadeau aanbieden / afstemmen met school
- PR van OV? Gaat mailtje naar de leerkrachten. Verder geen PR
activiteiten vanuit OV
- Juiste brief met juiste bedrag mee voor zij instromers vanaf januari
- Lijst met allergie kinderen moet actueel zijn, zodat OV deze bij events
kan opvragen
- Lijst klassenouders is niet centraal, is wellicht wel handig? Hulpouders
lijst updaten.
8. Rondvraag
- Fanny: Vragen over schoolgids, wie gaat daar over?
- Fanny: Planning inschrijving startgesprekken aanpassen
- Yvette: houdt school bij dat wie OV lid zijn? School geeft dit door aan
de leerkrachten.
9. Sluiting vergadering om 21.45
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Data OV vergaderingen 2017/2018, Locatie teamkamer Tuinlanden, 20.15
uur!

Dinsdag 24 oktober
Dinsdag 28 november (tevens ALV)
Dinsdag 16 januari
Dinsdag 13 maart
Dinsdag 17 april
Dinsdag 29 mei
Dinsdag 3 juli

Actielijst
Vergadering
29/8/2017
29/8/2017
29/8/2017
29/8/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/8/2017
29/8/2017
29/8/2017

Wie
Yvette/ Esther
de J.
Yvette
Yvette
Annette/ Esther
de J.
Astrid/Yvette
Fanny
Fanny
Fanny
Esther de J.
Esther de J.
Lara
Fanny
Lara

Wat
Inzichtelijk maken wat er met 52,50 kampgeld
groep 8 gebeurt.
Begroting 2017/2018
Incassobrief aanpasen
Datum carnaval checken

Status

Boodschappen kamp groep 8
Inzet schoolfondsreserve muziekinstrumenten
Mail naar leerkrachten
Lijst hulpouders updaten
OV leden doorgeven aan leerkrachten
Gymleerkrachten meedenken over Koningsspelen
Opvragen klasouders bij leerkrachten
Aanpassing schoolgids mailen naar Mirte (directie)
Lijst met allergie kinderen updaten
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