Notulen oudervereniging 19 mei 2016
-Aanvang- 20.00 uurLerarenkamer

Aanwezig: Kim, Joyce, Mariëlle, Cindy, Christel, Els, Mandy, Ingrid, Gunilde, Nicole
Afwezig: Nicol, Hanneke, Sanne

1. Opening door de voorzitter:
2. Doornemen notulen 19 mei 2016 met de daarbij behorende actielijst:
Actielijst:
Commissieleden dienen tijdig bij elke activiteit door te geven aan
Mandy wat er gedaan wordt t.a.v. drinken/eten. Zie hieronder t.b.v.
leerlingen met allergieën
Continuroosters / pauze schema voor leerkracht maken per activiteit
Veiligheid rondom school van ouder naar ouder
Stukje in Spionneke na elke activiteit
Evaluatie commissie met minder hulp van leerkrachten
Goed doel?
Komst schoolfotograaf melding in Spionneke
Kurzweilprogramma
Filmpje groep 8 verkeersveiligheid rondom ingang schoolplein
Carnavalskleding
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Veiligheid rondom school is niet echt veiliger geworden maar er komen weinig klachten. Het afbreken van de
gebouwen naast de school loopt voorspoedig en hier wordt weinig hinder van ondervonden. Wel gaan we
zorgen dat de kinderen binnen de poort blijven en wat doorlopen zodat ze de ingang niet blokkeren.
De leerkrachten hebben geen extra punten aangegeven nu de commissies minder hulp krijgen van de
leerkrachten. Sommige leerkrachten hebben zich toch volledig ingezet en anderen zijn goed op de hoogte
gehouden van alles.
Rondom het kurzweilprogramma zijn nu geen meldingen.
Groep 8 is nog niet toegekomen aan het maken van een filmpje over de verkeersveiligheid rondom de
ingang van de school.
Kim heeft contact gehad met Sylvie, zij zou een project maken van de carnavalscapes bij haar op school. Het
maken van 3 capes is niet voldoende voor een project bij haar op school. Wel wil zij met een aantal ouders
op onze school de capes samen maken. We hebben 3 à 4 ouders hiervoor nodig. Er is animo genoeg. Kim
gaat kijken hoe ze dit moet vormgeven en we moeten even bekijken hoeveel budget we hiervoor
beschikbaar hebben.

3. Mededelingen vanuit het team:
De container staat weer terug achter op het plein omdat de stoeprand aan de voorzijde te hoog is. De
vuilnismannen hebben aangeboden om de container nu achter van het plein te pakken en hem geleegd
daar ook weer terug te zetten.
De t-shirts van school die we gebruikt hebben met de Koningsspelen zijn door Johan uitgewassen. Hij zou
het fijn vinden als er bij een volgende gelegenheid wat ouders zijn die de shirts even mee opvouwen na
het wassen.
De aanpak van het schoolplein wordt opgestart. Maandag 23 mei is de 2e bijeenkomst. Tevens zal de
leerlingenraad hierin mee mogen denken.
4. Mededelingen vanuit de ouders:
Geen mededelingen vanuit de ouders.
5. Veilig verkeer:
Gunilde heeft het productpakket “OK” van VVN besteld. Als dit pakket binnen is gaat Gunilde een plan
maken hoe we dit pakket het beste kunnen inzetten. Het pakket bestaat uit diverse materialen om de
veiligheid rondom school te waarborgen. Denk hierbij aan kaarten om ouders erop te wijzen of ze goed of
fout geparkeerd hebben bij school.
Ook voor de verkeersactiviteiten voor volgend jaar wordt gekeken wat de beste invulling gaat worden.
Gunilde zit er boven op .
6. Mededelingen voorzitter:
Complimenten voor de nieuwe website met bijbehorende app.
7. Mededelingen penningmeester:
Alle betalingen voor de Pioniersdag zijn bijna binnen. Er zijn nog een paar instromers en die krijgen nog de
vraag of ze mee willen gaan.
We gaan ervan uit dat we dit jaar nog een kleine buffer overhouden voor onvoorziene zaken. Er zijn nog
een aantal facturen niet binnen en we moeten nog kijken wat we aan de carnavalskleding kunnen
besteden. Ook moeten we kijken wat we op de laatste schooldag aan iets extra's kunnen gaan doen. Dit
wordt uiterlijk op 5 juli besloten.
8. Mededelingen secretaris:
Joyce heeft contact gehad met de schoolfotograaf Jurgen Mols. Hij maakt al een aantal jaren naar volle
tevredenheid schoolfoto’s bij ons op school. N.a.v. de enquête heeft zij de verzoekjes met hem besproken
en hij gaat hier gehoor aangeven. De kosten blijven gelijk. Het is ook mogelijk om tegen een bedrag van
€12,50 de foto’s digitaal te ontvangen.
In het Spionneke van 7 juni komt er nog een mededeling dat de schoolfotograaf op school komt en dat het
pakket ook digitaal te bestellen is.
Voorstel nieuwe vergaderdata schooljaar 2016/2017
Jaarvergadering dinsdag 27 sept. 19:30 uur
donderdag 10 nov. 20:00 uur
dinsdag 17 jan. 20:00 uur
donderdag 9 mrt. 20:00 uur
dinsdag 18 april 20:00 uur
dinsdag 30 mei 20:00 uur
dinsdag 27 juni 20:00 uur
Schoolfotograaf evt. maandag 12 of dinsdag 13 juni

Tijdens de volgende vergadering zal dit nogmaals bekeken worden dan is er meer bekend over de
activiteiten voor het komende jaar. Tevens bekijken we dan of er nog een oproep moet komen voor
nieuwe OV leden, vooralsnog denken wij dat dit niet nodig is.
Joyce zal niet aanwezig zijn bij de vergadering van 5 juli. Iemand zal haar honneurs waarnemen en de
vergadering notuleren.
9. Komende activiteiten:
Pioniersdag is reeds besproken.
Schoolvoetbal voor groep 7 en 8 is in Den Bosch op woensdag 25 mei om 12:00 uur, vertrek op school. Een
aantal enthousiaste kinderen trainen nog eens extra op zondag 22 mei zodat ze woensdag een mooie
wedstrijd kunnen spelen. Dit schoolvoetbal is officieel georganiseerd door de KNVB. Helaas is er geen bus
beschikbaar om de kinderen te vervoeren maar er zijn ouder bereid gevonden om te rijden.
10. PR rond activiteiten:
Geen mededelingen
11. Versiering
Versiering voor de zomer ligt klaar en zal begin juni geplaatst worden.
12. Evaluatie activiteiten:
Koningsdag 22 april
Het team heeft direct na de Koningsspelen geëvalueerd. Charlotte, onze gym stagiair heeft de
Koningsspelen mee georganiseerd.
Er waren volop blije kindergezichten en volop beweging. Dit was ook het doel van de dag.
Er zijn wat tips voor een volgende keer naar voren gekomen en deze zullen meegenomen worden bij een
nieuwe organisatie. Zeker voor een eerste keer was het zeer geslaagd en er is de intentie om het volgend
jaar weer zo te organiseren.
13. Rondvraag:
Er is ons gevraagd of wij als OV nog ideeën hebben voor de leerlingenraad. Hieruit is het volgende naar
voren gekomen:
Ideeën voor het schooluitje van 2017
Eventueel een keer meedoen aan een goed doel
Mee denken over het gebruik van het “OK” pakket van VVN
Misschien is het ook leuk om leerlingen uit groep 6 bij de raad te betrekken. Maar we willen eerst kijken
hoe deze leerlingenraad voor de eerste keer opstart.
Data diverse activiteiten voor op de kalender. Komen we volgende vergadering op terug.
De Amundsenhal is afgekeurd om verschillende redenen. Er is nog geen vervanging dus heeft de
gemeente besloten om de Amundsenhal aan te pakken zodat deze weer goedgekeurd kan worden. De
werkzaamheden zijn hiervoor in volle gang.

Einde van de vergadering

