
 

 

 

NOTULEN  Vergadering Oudervereniging d.d. 04-10-2017 

 
Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

1.  
Opening 

Meike opent om 9.05 uur de vergadering en heet iedereen 
welkom. 

 

2.  
Kennismaking 

Het (nieuwe) bestuur wordt voorgesteld. Claudia treedt 
volgend jaar af als bestuurslid (secretaris). De klassenouders 
stellen zichzelf ook even voor. 
 

 

3.  
Mededelingen DB 

Monique is bevallen van een dochter, Viënna  
Er wordt een kaartje gestuurd door de OV en een kleine 
afvaardiging gaat langs om een cadeautje te brengen. 
 

 
 
 
 

4.  
Mededelingen 
Dion 

 Geen mededelingen  

5.  
Activiteitenlijst 
Klassenouders 

Claudia heeft een activiteitenindeling gemaakt van de 
klassenouders. Sommige ouders staan drie keer ingedeeld. 
Dit betekent dat je twee minder grote activiteiten hebt. Aan 
te passen wijzigingen:  
- Cindy neemt Sint activiteit van Esther over 
- Cindy wordt weggehaald bij Kerst 
- Wendy bij Lentemarkt ipv Koningsdag 
 
Mocht je niet bij de organisatie van je activiteit kunnen zijn, 
dan graag tijdig laten weten zodat er geruild kan worden of 
vervanging gezocht kan worden. 
 
Het is de bedoeling dat met Sint en Kerst alle klassenouders 
mee helpen met of aankleding of opruiming. 
 
Iedereen krijgt op tijd te horen wanneer de vergaderingen 
zijn. De betreffende leerkracht neemt contact op met de 
klassenouders. 

 

Aanwezig: Lisette, Katja, Tinne, Cindy, Chantal, Wendy, Anita, Karen, Babette, Jolanda, Mirjam, 
Mignon, Claudia, Natasja, Marie-Louise, Ismene, Hanneke, Meike (voorzitter), Dion 

Afgemeld: Marloes, Esther, Lottie, Leontine, Nicole, Ursula 

Notulist: Hanneke 



 

 

Agendapunt Toelichting Besluit/actie 

6.  
Schoolreisje OB 

Het was de natste dag van het jaar. Locatie Plaswijckpark is 
erg leuk. I.v.m. veiligheid is de afspraak gemaakt dat het 
watergedeelte niet toegankelijk was. 
 
Vanuit Esther kwam de vraag of bij slecht weer uitwijken 
naar een andere locatie een optie is. We hebben het idee dat 
de kinderen zelf geen last van het weer hebben gehad. 

 
 
 

7.  
Evaluatie sportdag  
OB-MB-BB 

Dit schooljaar is de sportdag naar voren geschoven, zodat er 
wat spreiding zou ontstaan van de activiteiten.  
Vorig schooljaar was door omstandigheden de sportdag  een 
halve dag. Dit is goed bevallen.  
De groepjes verliepen goed, genoeg hulp van het JTC. 
Bij de voorbereiding en bij het schrijven van diploma’s is hulp 
nodig. De taken worden volgend jaar beter verdeeld. 
Leerlingen van JTC worden beter geïnstrueerd welke regels 
er bij welke activiteit gelden. 
Het waren grote groepen, soms moesten ze lang wachten.  

Einde van het 
schooljaar komt de 
commissie sportdag 
bij elkaar om 
afspraken te maken. 

8.  
Evaluatie sportdag 
KB 

Is goed verlopen. De evaluatie is al meteen na de sportdag 
geweest, omdat er weinig punten voor verbetering in te 
brengen waren en het gewoon goed liep. 
Marie-Louise geeft aan dat ze met een sjoelbak op school 
stond, wat uiteindelijk niet nodig was. Dat had ze graag van 
tevoren geweten.  
 

 

9.  
Voorbereidingen 
Kinderboekenweek 

Dat loopt allemaal. Vanochtend was de opening en dat was 
wel een succes. Het voorlezen in de klassen begint pas 
vrijdag/maandag vanwege de staking op donderdag. 

 

10.  
Rondvraag 

Besproken: vanaf MB zie je weinig ouders meer op school.  
De vraag wordt gesteld of het een optie is om een groepsapp 
aan te maken. Dion geeft aan hier geen voorstander van te 
zijn aangezien andere scholen hier nadelige effecten mee 
hebben ervaren. Ervaring leert dat het voor de lagere klassen 
goed werkt, maar er moeten dan wel afspraken gemaakt 
worden over het gebruik ervan. Alleen voor schoolzaken 
en/of hulp. 
 
Huishoudelijke vraag: een kannetje koffie en thee is wel 
handig en lekker de volgende keer :) 
 
Als er vragen zijn we hebben een ouderverenigings mail: 
ov@ombsziezo.nl  
 
 

 

11.  
Sluiting 

Meike bedankt iedereen voor de aanwezigheid en sluit de 
vergadering. 
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