Notulen OV vergadering 28/11/2017
Aanwezig:

Fanny, Yvette, Esther de Jong, Annette, Jochem, Astrid, Rilana, Kjeld, Patricia, Esther
Schenkenberg, Barry, Rajesh, Tanja

Afwezig:

Nanne-Marijn

Status:

Vastgesteld 16/01/2017

1. Algemene ledenvergadering.


Geen ouders aanwezig. Stukken zoals geagendeerd zijn vastgesteld. Bestuur
wordt bedankt voor haar inzet.

2. Opening


Nanne-Marijn afwezig

3. Vaststelling vorige notulen + doornemen takenlijst notulen


Notulen ongewijzigd vastgesteld

4. Financiën


Incasso ouderbijdrage: 69% al binnen, gaat goed. OV is beter zichtbaar en
goed moment uitgekozen (kinderbijslag). Reminder in januari.

5. Terugblik activiteiten


Afscheid Jos: Perenboom is gepland, Jos was heel enthousiast.

6. Voortgang activiteiten


Besteding schoolfondsreserve: Muziekkisten zijn besteld. Esther meldt dat er
goed gebruik van wordt gemaakt. Belangrijk is te weten dat OV geen
voorstander is van hoe de spullen zullen worden opgeslagen. Afgesproken is
dat school hiervoor verantwoordelijk is en MT zal dan ook hierop door OV
worden aangesproken.



Sinterklaas: In draaiboek staan aantal liedjes. Fanny stuurt draaiboek naar
Kjeld. Kjeld maakt playlist en deelt deze met Patricia en Rajesh. Sinterklaas
komt lopend plein op. Patricia aantal zaken nog niet geregeld: boeken nog niet
terug, mailing is niet goed verspreid. Kan niet zo zijn dat Sint straks geen boek
heeft. Zo zijn er meer voorbeelden (deur dicht bij rommelpiet, betrokkenheid
leerkrachten, aanpassingen draaiboek) wat de Sintcommissie zorgen baart.
Esther neemt aantal dingen mee naar Lara. Andere zaken komen in evaluatie
terug.
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Kerstborrel: Meeste is geregeld. Moet nog 2de ketel komen voor BG. Let op
BSO in speellokaal, die moeten naar andere plek/lokaal. Teams op beide
locaties zijn compleet. Er is geen live muziek dit jaar. In nieuwsbrief
communiceren wanneer deur open gaat. Verzoek voor echte kerstboom voor
BG vanuit teamleider. Tanja contact Jolanda. Bomen dienen geïmpregneerd
te zijn. School stuurt nieuwsbrief, even attenderen dat er geen eigen spullen
(drank, hapjes) meegenomen mogen worden.

7. Post / Mededelingen
Geen
8. Mededelingen vanuit school


School blij met cadeaus van Sint, complimenten



Parade geëvalueerd, bijna niet te doen op 1 locatie. Kan het op 2 locaties of
moet het een heel ander feest worden? Veld als podium en geen
springkussens meer? Wat mag er vanuit de gemeente? Esther levert
kartrekker school aan. Januari afspraak om verder over te praten.

9. Rondvraag


Schoolreisjes? Lara doet schoolreisjes. Vragen aan Lara om na kerst planning
gereed te hebben.



Yvette: Status schoolplein, moet ik nog meedenken?



Ouderenquête is nog geen terugkoppeling over geweest, Fanny doet navraag
bij MR.



Wie zijn kartrekkers vanuit school voor Koningsspelen, checkt Esther

10. Sluiting vergadering om 22:12
Data OV vergaderingen 2017/2018, Locatie teamkamer Tuinlanden, 20.15 uur!
Dinsdag 16 januari
Dinsdag 13 maart
Dinsdag 17 april
Dinsdag 29 mei
Dinsdag 3 juli
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