Voorlopige NOTULEN Vergadering Oudervereniging d.d. 31-08-2018
Aanwezig:

Kim Sacharias, Marie-Louise, Anita, Mignon, Natasja, Yassina, Inge, Kristel,
Kim van Schagen, Wendy, Lydia, Meike (voorzitter), Dion en Hanneke

Afgemeld:

Ilse, Anne Rienk, Cindy, Daniella, Brenda, Marloes, Ismène, Marijke en
Sylvana

Notulist:

Hanneke

Agendapunt

Toelichting

Besluit/actie

1. Opening

Meike opent de vergadering en heet iedereen
welkom.

2. Kennismaking
klassenouders

Iedereen stelt zich voor.
Meike deelt mee dat we nog op zoek zijn naar een
secretaris voor het bestuur van de Oudervereniging.
De secretaris draagt oa. zorg voor de agenda en
notulen van de vergaderingen.
Mocht je iemand weten die hier interesse voor
heeft, dan graag een seintje aan Meike.

*vacature
secretaris
bestuur OV.

3. Afspraken
klassenouders

De info brief Klassenouders in het kort heeft
iedereen via de mail ontvangen. Meike bespreekt
nog kort deze brief.
Er is een groeps-app vanuit de OV, waarin alleen
praktische zaken besproken/gevraagd worden.
Meike vraagt als er hulp gevraagd wordt in deze app
of je dan alleen wil reageren als je wel kan
Er is een fotoprotocol op school, gelieve geen foto’s
te maken tijdens activiteiten. Dit doet school zelf.
Op het plein, bij een opening bijvoorbeeld, is het
niet tegen te houden dat ouders foto’s/video’s
maken. Binnen de school gelieve dit niet te doen.

* Gelieve geen

4. Mededelingen DB

Op woensdag 11 september is de Algemene
Ledenvergadering om 19.30 uur.

5. Mededelingen
Dion

De gemeente heeft geld vrijgemaakt voor een
verbouwing aan onder ander ons schoolgebouw. Er
is de afgelopen tijd gekeken naar wat we willen met
het schoolgebouw, een oriënterende fase.
Over maximaal 2 weken is er meer duidelijkheid en
komt er ook meer informatie naar ouders toe.

foto’s te maken
tijdens
activiteiten.
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Toelichting

Besluit/actie

6.
Activiteitenschema/
onkostenformulier

Het activiteitenschema wordt uitgelegd.
In elke activiteitencommissie zitten klassenouder(s)
die al ervaring hebben met de activiteit en enkele
nieuwe klassenouders. Het draaiboek voor elke
activiteit ligt vast. TIjdens vergaderingen worden
afspraken gemaakt wie wat doet.
Er staat 1 contactpersoon bij elke activiteit. Hij/zij is
verantwoordelijk voor de financiën van deze
activiteit. De contactpersoon legt contact met de
leerkracht over de eerste vergadering.
Nieuwe klassenouders zijn nooit meteen
contactpersoon.
Een nieuwe afspraak met betrekking tot het
opruimen/versieren is dat 1 klassenouder uit de
commissie het versieren/opruimen begeleidt.

* Tijdens
versieren/
opruimen is er
1 persoon die
dit begeleidt.

7. Komende
activiteiten.

Sportdag: we zoeken nog iemand die in de
commissie van de sportdag wil. (inmiddels is deze
rond).
Kinderboekenweek: deze commissie is compleet.
Wat betreft de verkeerscommissie: we zoeken nog
klassenouders die deze commissie wil doen.
De verkeerskunsten komen er ook al aan. Wendy
kan helpen, alleen niet op woensdag en vrijdag.
Natasja oppert of we voor de verkeerskunsten niet
met een spuitbus kunnen werken ion met stoepkrijt.
Dit is makkelijker aan te brengen en blijft op langer
zichtbaar.
De donkere kamer is voor groep 5/6 niet meer zo
interessant merken we. Misschien goed om te kijken
hoe we dat lekker kunnen maken voor deze groep.
Bij het definitieve activiteitenschema komt ook te
staan in welke week ongeveer de 1e vergadering
van de commissie plaats gaat vinden.
Ismène kwam met het idee dat kinderen meer
betrokken kunnen worden met activiteiten.
Bijvoorbeeld met sinterklaas groep 7/8 meer erbij
betrekken. Of tijdens de avond4daagse meehelpen
posten mits er toestemming is van ouders.

* Iemand
interesse in de
verkeerscommis
sie?

8. Rondvraag

Meike vraagt of er animo is voor een
kennismakingsborrel? Dat is er wel, alleen wel als er
meerdere klassenouders komen. Natasja oppert dat
het misschien leuk is op een andere locatie dan bij
iemand thuis. Misschien het theehuis? Meike neemt
dit mee en plant binnenkort een
kennismakingsborrel.

9. Sluiting

Meike dankt allen voor de aanwezigheid en sluit de
vergadering om 9.45 uur.

