Notulen oudervereniging 22 juni 2019
-Aanvang- 20:00 uurLerarenkamer

Aanwezig: Kim, Joyce, Ingrid, Britta, Anne, Linda, Sanne, Mascha, Mariëlle en Caroline
Afwezig: Mariëlle Snoeijen en Els
1. Opening door de voorzitter:
Welkom allemaal op deze laatste vergadering van dit schooljaar.
2. Doornemen notulen 1 april 2019 met de daarbij behorende actielijst:
Actielijst:
Allergiënlijst opstellen en ophangen in de lerarenkamer en verspreiden onder de klassenouders
Bij elke activiteiten bekijken.

sept. 2019

Mascha

Eerste schooldag

Juni 2019

Kim, Joyce en
Mariëlle
Snoeijen

Oproep nieuwe OV leden in Spionneke

Juni 2019

Kim

Verzoek bij leerlingenraad neerleggen om een promo filmpje van de
OV de maken.

Juni 2019

Joyce

Rabobank Clubkas

September

Mariëlle
Snoeijen/Kim/
Joyce

Melding maken in Spionneke dat als de ijsbaan op de markt komt de
stoplichten niet werken op donderdag als het ook weekmarkt is.

Okt./Nov.
2019

Joyce

Aanpassen brief activiteiten ouders, 1e schoolweek versturen.

Voor 19 aug. Mascha
2019

Allen

Mascha gaat de brief aanpassen waarop ouders zich kunnen aanmelden voor activiteiten van het nieuwe
schooljaar.
3. Mededelingen vanuit het team:
Het team is volop bezig met de formatie. Elk jaar is dit weer een hele puzzel. Als ze eruit zijn
wordt dit gecommuniceerd met de ouders.
Op het schoolplein worden zaken besproken en gaan verhalen een eigen leven lijden. De vraag
vanuit het team aan de OV is om deze signalen op te pikken en mensen door te verwijzen naar
de juiste personen binnen school zodat er direct door de juiste persoon gereageerd kan worden
op deze verhalen en er verwarring kan worden voorkomen.
4. Mededelingen vanuit de ouders:
Geen bijzonderheden

5. Mededelingen voorzitter:
De groepsindeling is nog niet bepaald daardoor kunnen we ook nog geen klassenouders plaatsen. Maar het is zeker dat we nog nieuwe ouders kunnen gebruiken. Mocht je iemand kennen
maak het kenbaar dan kunnen we met diegene in gesprek. Tevens zal Kim een oproep in het
Spionneke plaatsen. Ook zijn we nog op zoek naar vervangers voor de functie van penningmeester en secretaris, zij zullen nog 1 jaar meedraaien op school en dan de school verlaten.
Verzoek om een nieuw promo filmpje te maken voor de informatie avond voor nieuwe ouders.
Joyce zal dit met de leerlingenraad opnemen.
Er zijn inlogcodes beschikbaar gesteld om draaiboeken van de diverse activiteiten op school direct digitaal bij te werken om zo een up-to-date overzicht te houden.
Naar aanleiding van de vraag in de vorige vergadering of klassenouders een attentie mogen
doen voor een zieke ouder van een van de kinderen uit haar groep. Dit mag altijd maar gaat op
eigen intitiatief van de klassenouder. Je mag dit met de leerkracht bespreken en wellicht kan
die er ook nog iets in betekenen. Dit valt buiten de OV, lief-en leed.
6. Mededelingen penningmeester:
Kosten overzicht: t/m 31 mei stond er € 2193,05 op de rekening. Hier moeten nog de kosten
van de busreis naar Duinoord af (-€ 1365,-) en wat er op die dag uitgegeven is. De kosten voor
de boodschappen van het kamp gaan hier ook nog vanaf +/- € 100,-. Dan komen er nog kosten
voor de laatste schooldag, het teamcadeau en lief-en leed. De kosten voor de Koningsspelen
waren begroot op € 80,- we hebben hier € 35,- voor gebruikt.
We houden dan nog geld over wat we willen gaan gebruiken om de hulpouders bij schoolreisjes
beter zichtbaar te maken voor de kinderen. Niet alle kinderen kennen de hulpouders. Als ze
een herkenbaar kledingstuk dragen is het wat duidelijker voor de kinderen.
Kim gaat nog contact opnemen met het busbedrijf ivm. het aantal zitplaatsen op de terugweg
vanuit Duinoord.
7. Mededelingen secretaris:
Anne gevraagd wat de stand van zaken is n.a.v. het verzoek dat ze bij de gemeente neer hebben gelegd voor de verkeersveiligheid rondom school. Ze zijn tweemaal bij de gemeente geweest hiervoor. De gemeente gaat het e.e.a. bekijken en waarschijnlijk komen de twee oversteekpaaltjes die nu ver weg van de schoolpoort staan direct bij de poort te staan en komt hier
ook een veiligheidsheuvel met een directe oversteek naar de overkant van de straat. Tevens
gaan ze handhaving inzetten voor de verkeersveiligheid.
OV bestuur heeft een bezoek gebracht aan Hanneke om haar te bedanken voor haar inzet de
afgelopen jaren. En een afscheidscadeau aan te bieden.
Schoolfotograaf was vandaag op school. Het verliep volgens plan. Volgend jaar het Hummelhofje weer op de hoogte brengen als wij de gymzaal gebruiken voor foto’s.
Dominique (MR) is nog bezig met een onderzoek naar gezonde voeding. Wellicht komt hier nog
een enquete over maar dat is nu nog niet bekend.
Komend schooljaar gaan we de invulling van de OV nog zo doen als dit jaar. Misschien komen er
nog nieuwe ideeën voor verandering en invulling.
Het schoolbandje gaat heel goed. Na het ouderbedankuurtje geven ze een optreden. Er komt
een oproep voor nieuwe muziekanten en zangers en zangeressen in het Spionneke.
8. Komende activiteiten:
Laatste schooldag. We gaan weer voor een lekkere traktatie zorgen.
9. PR rond activiteiten:
N.v.t.
10.Versiering:
Repareren huisjes! Dit pakken we begin van het nieuwe schooljaar op.

11.Evaluatie activiteiten:
Koningsspelen: kleine verbeterpunten, voornamelijk in de communicatie.
Sportterrein van Borkel en Schaft is een mooie locatie.
Teamsporten zijn goed ontvangen. Zeker voor herhaling vatbaar om samen met St. Servatius
nog eens zo een dag te organiseren.
Pioniersdag: Was een hele mooie dag. Het weer was ook prima al waren de voorspellingen anders. Als verbeterpunten zijn naar voren gekomen dat de communicatie vooraf beter had gekund. Het vervoer op de terugweg en de kinderen bewust maken van voedselverspilling.
12.Rondvraag:
Britta: Wanneer gaat de Amundsenhal dicht? De gemeente wil de Amundsenhal komend jaar
sluiten als er een oplossing gevonden is voor De Pionier. Alle verenigingen zijn er al uit en zij
houden een afsluiting feest op 15 juni.
Anne: Anne is samen met Bregje naar een social media avond geweest in Dommelen dat werd
georganiseerd door de scholen St. Martinus, De Schepelweijen en het Agnetendal i.s.m. diverse
anderen. Het was een drukbezochte interessante avond. Skozok directeur was ook aanwezig en
is te benaderen als wij ook zo een avond willen organiseren met andere scholen in Valkenswaard.

Hartelijk dank allemaal voor jullie inzet afgelopen jaar. Fijne vakantie gewenst.

Jaarvergadering woensdag 4 september aanvang 19:30 uur aansluitend korte 1e vergadering.
Data activiteiten:
woensdag 5 dec. Sint
donderdag 19 dec. Kerstavond
vrijdag 21 feb. Carnaval
vrijdag 17 april Koningsspelen
Pioniersdag
Schoolkamp
Woensdag 3 juni Schoolfotograaf
donderdag 10 jul. laatste schooldag

Versieren: 15 nov.
Versieren: 9 dec.
Versieren: 10 feb.
Versieren voorjaar: 6-9 apr.
Versieren zomer: +/-3 juni

Voorstel nieuwe vergaderdata 2019-2020
Jaarvergadering woensdag 4 sept. 19:30 uur, Afscheid Linda
Maandag 21 okt. 20:00 uur
Donderdag 28 nov.
Woensdag 29 jan.
Dinsdag 24 mrt.
Dinsdag 23 juni, laatste vergadering

