Concept notulen OV vergadering 13/3/2018
Aanwezig:

Fanny, Yvette, Annette, Astrid, Rilana, Patricia, Barry, Rajesh, Tanja, Jochem, Astrid,
Nanne-Marijn, Esther de Jong en Joan

Afwezig:

Inke, Kjeld, Esther Schenkenberg

Status:

Vastgesteld 17 april

1. Opening


Inke, Kjeld, Esther Schenkenberg afwezig

2. Inbreng Esther en Joan
Er zijn 2 grote bewegingen gaande binnen school die zijn ingezet vanuit de
stichting waar de Twaalfruiter onder valt:


Verandering aansturing: beleid wordt verder aangescherpt en vastgelegd,
de wijze waarop de financiën zijn opgezet wordt verder geoptimaliseerd.
Dit kost tijd en energie.



Verandering van het onderwijs: traject ingegaan om effectiviteit van
onderwijs te vergroten. Heeft impact op ouders, docenten en teamleiders.
Dit bekent onder meer instellen van de leerteams waarin docenten van
bepaalde leerjaren bij elkaar zitten en een centraal thema bespreken op
basis van feiten en data. Bijvoorbeeld kleuterdocenten die bespreken dat
het klokkijken bij kleuters nog niet zo goed gaat en wat hieraan te doen.
Daarnaast wordt van de docenten gevraagd om het kennisniveau over hun
vakgebied up to date te houden, onder meer door zelfstudie. Hierdoor zijn
er meer studiemomenten voor docenten waardoor de tijd van de docenten
anders verdeeld wordt. Impact voor de OV is bijvoorbeeld dat minder
leerkrachten minder uren kunnen besteden aan het meedraaien in de
commissies.

Deze veranderingen vragen ook van de OV wat aanpassingen in de wijze van
samenwerken met school. Om hierin zo goed mogelijk samen op te trekken,
zullen Joan en Esther samen aanspreekpunt zijn vanuit school naar de OV en om
en om deelnemen aan de vergaderingen om zo samen vast te stellen wat de
beste werkwijze is richting de toekomst.
3. Vaststelling vorige notulen + doornemen takenlijst notulen
Zonder wijzigingen goedgekeurd. Fanny laat ze op de site zetten.
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4. Financiën
-

Incasso ouderbijdrage

95,5% binnen van wat begroot is. In april gaat de 3de herinneringsbrief eruit.
Yvette zet deze actie uit naar Sharon.
5. Terugblik activiteiten
-

Carnaval

Annete & Inke kartrekkers. Is goed gegaan.
6. Voortgang activiteiten
- Palmpasen / Paasontbijt
Marion van Schaik heeft dit uitgezet. Fanny heeft bestelling gedaan. Joost kan
maar 3 palmpasen stokken vinden op de BG. In het OV hok op de BG liggen
de palmpaasstokken bovenop de kast. Joan geeft door aan Joost.
Paasontbijt: appelsap. Elke groep 1 t/m 4 krijgt dit. Overige groepen krijgen
buffet.
Dame die paashaas zou kunnen zijn, kan niet. Dus we laten de paashaas voor
wat het is voor dit jaar.
- Koningsspelen
2 x samen gezeten met school. Vandaag met Wim en René gezeten
(gymdocenten). Nog voor ongeveer 100 kinderen clinics te regelen. René
heeft 4 stagiaires van ROC sport geregeld. Zij gaan kijken of ze
bovengenoemde gat kunnen opvullen.
Nu kijken naar de locaties.
Ochtendprogramma van de bovenbouw blijft qua opzet hetzelfde. Er is een
circuit. Yvette neemt contact op met contactpersonen bovenbouw om door te
geven wat de activiteiten voor de middag zijn zodat er geen dubbelingen
ontstaan.
OV verdeelt de ontbijten de avond van tevoren. OV bestelt nog extra bruin
brood en vult aan met vruchtenhagel en smeerworst.
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- Kamp
Kamp groep 6: nog geen contact gehad met Marion van Schaijk voor de
boodschappen. Fanny mailt Astrid opnieuw het email adres.
Kamp groep 8: Patricia en Robin aanspreekpunten, Astrid neemt contact op
om de boodschappen af te stemmen.
Leerkrachten zijn al met kamp bezig.
- Schoolreisjes
Deze zijn geboekt. Voor volgend jaar kijken hoe we dit willen gaan
organiseren.
- Avondvierdaagse
Nanne-Marijn: eerste bijeenkomst gehad met alle andere scholen. Valt dit jaar
op 26 – 29 juni. Eerste planning wordt gemaakt. Idee is dat vanaf volgend jaar
digitale incasso wordt gerealiseerd.
Hulpvragen aan overige OV leden komen tzt, wanneer relevant.
Goede doel is de voedselbank. Vorig jaar hebben we alles wat we over
hadden van de activiteiten gedoneerd aan de voedselbank. Onderzoeken of
het mogelijk is om wat meer reuring te geven op school aan het goede doel
voorafgaand aan de avondvierdaagse.
Leerpunt van vorig jaar: aanspreekpunt binnen school om last minute een
Digiduif te kunnen versturen als er bijvoorbeeld een wandeldag niet doorgaat.
- Parade
De parade wordt voortaan gehouden op 2 locaties: BG en TL.
Vraag is of er een drankvergunning moet zijn. Wat zijn de kosten hiervoor?
Vindt plaats rond etenstijd: hoe kunnen we een hapje en drankje verzorgen?
Bijvoorbeeld foodtrucks maar dan kleinschalig. Kan de OV de kraampjes
bemannen?
Hoe kan een programma eruit zien zodat iedereen ook wat lucht heeft en niet
alleen bezig is met het uitvoeren van taken?
Idee is om de parade terug te brengen naar hoe het ooit was: accent op
cultuur / jezelf presenteren. 1 hoofdpodium ipv 5 kleine podia.
Wordt vervolgd.
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7. Post / Mededelingen
Notulen bijeenkomst avondvierdaagse naar Nanne-Marijn doorgezet.
8. Mededelingen vanuit school
Reeds geweest
9. Rondvraag
-

Muziekinstrumenten worden veel gebruikt.

10. Sluiting vergadering

Data OV vergaderingen 2017/2018.
Locatie teamkamer Tuinlanden, inloop vanaf 20.00 uur, start 20.15 uur!
Dinsdag 17 april
Dinsdag 29 mei
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