Notulen OV vergadering 24/10/2017
Aanwezig:

Fanny, Yvette, Esther de Jong, Nanne-Marijn, Annette, Jochem, Astrid, Rilana, Kjeld,
Patricia, Esther Schenkenberg, Mirte (directie), Carolien (MR), Barry, Rajesh, Tanja

Afwezig:

Inke en Sebas

Status:

Vastgesteld; 28/11/2017

1. Opening, twee nieuwe leden!

 Sebas stopt helaas.


Barry en Rajesh zijn nieuw, van harte welkom! Tanja is terug van
weggeweest, welkom terug! Met 14 leden zijn we nu goed vertegenwoordigd.

2. Vaststelling vorige notulen + doornemen takenlijst notulen


Notulen van de vorige vergadering (28/08) worden ongewijzigd vastgesteld.

3. Financiën


Yvette: 2016/2017 meer dan 100% van begrootte ouderbijdrage ontvangen.
Ondanks extra uitgaven Kerst en Sint toch positief resultaat.



Parade; kosten en opbrengsten zijn van/voor school. Per saldo 0.



Incasso + Incassobrief nieuwe schooljaar: Astrid tipt Yvette voor handig
betaalsysteem met betaallink.



Begroting schooljaar 2017 / 2018: Sinterklaas bijdrage verhoogd naar €6,- per
kind voor onderbouw en klassencadeaus bovenbouw naar €50,-. Aantal
leerlingen iets lager dan prognose, daardoor begrootte bijdrage schoolfonds
reserve iets lager dan 2016/2017.



Fanny: school vraagt OV uitgaven te doen (bijvoorbeeld kerstbomen in
teamkamers, pieten pakken, kasten voor muziekinstrumenten), maar OV moet
ook richting ouders verantwoorden, kunnen niet besteden om het besteden.
Fanny vraag school of er mogelijkheid tot een budget per jaar is.



Carolien zegt namens MR dat OV mooi jaar heeft gedraaid, ze geeft akkoord
op begroting 2017/2018

 Yvette zal een kascommissie bij elkaar roepen
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4. Terugblik activiteiten
-

Dag van de Leerkracht: veel positieve reacties van de leerkrachten, leuk
cadeau.

5. Voortgang activiteiten
- Bespreken nieuwe activiteitenlijst (niet iedereen heeft nu een taak):


Kjeld helpt Nanne Marijn met A4D. Vooral kijken naar automatiseren
inschrijving en betaling.



Kerstborrel: Tanja als aanspreekpunt Boomgaarden



Koningsspelen: Rilana erbij



Kjeld doet Parade als kartrekker. Eerst nog evaluatie met school

- Afscheid(cadeau) Jos:


We geven een perenboom cadeau aan Jos



Besteding schoolfondsreserve: Bedoeling is aanschaf muziekinstrumenten
voor ICC groep, dat is een prima idee. Er is echter geen afsluitbare
ruimte/kasten waarin de instrumenten kunnen. Dan kan OV geen
instrumenten aanschaffen. Mirthe: bedoeling is verrijdbare karren/kasten,
dat is makkelijker. Vaste kasten is niet praktisch. Astrid: probleem is
afsluitbaarheid van de verrijdbare kasten. Passen de bakken in de
verrijdbare kasten? Er zijn er nu 20 besteld. Afspraak is dat Fanny/Esther
de Jong contact zoekt met ICC om verder te bespreken.



Sinterklaas: John is inval Sint op Boomgaarden. Astrid is extra piet op TL.
Nanne-Marijn en Kjeld bouwen op (7 uur) bij TL. Rajesh bouwt op locatie
BG. Inke extra schmincker. 1/11 overleg met sintcommissie school daarna
volgt draaiboek



Kerstborrel: Loopt

6. Post / Mededelingen


Er was 1 aanmelding van nieuwe ouder voor ALV. Fanny heeft contact
gehad, ouder was even benieuwd en is geinformeerd.



Opmerkingen op brief ouderbijdrage: stukje over U-pas volgend jaar
anders, roept vragen op. Verspreiding van de brief was per klas
verschillend. Communicatie rondom de brief volgend jaar beter afstemmen.
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7. Mededelingen vanuit school


Mirthe stelt zich voor. Paar mededelingen vanuit school:

- Bedrag groep 8: betreft kamp en afscheid groep 8. Is extra ouderbijdrage, wordt
nu ook vermeld in de schoolgids. OV is benieuwd naar de opbouw en besteding
van het bedrag, aangezien OV kamplocatie en boodschappen betaald van de OV
bijdrage van de ouders. Bedrag wordt volledig besteed, soms legt school nog iets
bij.
- Wifi op plein: stichting breed wordt wifi/ict aangepakt, moet Europees
aanbesteed worden. Duurt daardoor iets langer.
-Schoolplein: willen er twee ouders mee denken/doen over invulling
schoolpleinplannen? We willen met kleine dingen beginnen. Yvette heeft in
verleden eea gedaan. Wil eerst weten wat er verwacht wordt, ze zal hiervoor een
afspraak met Joyce Goossen maken. Yvette zet eventueel door naar rest OV
leden

8. Rondvraag


Ontbreken nog verlanglijsten Sint van 2 klassen. Fanny spreekt
leerkrachten aan.



Esther de Jong: Informatiebijeenkomst rondom social media vorig jaar. Is
er behoefte bij ouders? OV denkt er even over en inventariseert. Yvette:
zelf weten we het wel, maar hoe worden kinderen geïnformeerd over social
media door school?

9. Sluiting vergadering om 22.15
Data OV vergaderingen 2017/2018, Locatie teamkamer Tuinlanden, 20.15
uur!
Dinsdag 28 november (tevens ALV)
Dinsdag 16 januari
Dinsdag 13 maart
Dinsdag 17 april
Dinsdag 29 mei
Dinsdag 3 juli
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Actielijst
Vergadering
24/10/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017
29/08/2017

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

Wat
Inzichtelijk maken wat er met 52,50 kampgeld
groep 8 gebeurt.
Datum carnaval checken

Status
Volgt

Boodschappen kamp groep 8
Inzet schoolfondsreserve muziekinstrumenten
Gymleerkrachten meedenken over Koningsspelen

Loopt
Loopt
Loopt

Loopt
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