
   Notulen oudervereniging 25 oktober 2018 
-Aanvang- 20:00 uur- 

Lerarenkamer 

Aanwezig: Anne, Britta, Hanneke, Linda, Caroline, Ingrid, Els, Kim, Mariëlle Snoeijen, Mascha, Joyce en 
                 Mariëlle   
Afwezig:    Sanne  

1. Opening door de voorzitter:  
Kim heet iedereen welkom. We starten met het maken van een groepsfoto voor op de website. 
We nemen de actielijst door.  
Mascha gaat morgen aan de slag met de allergiënlijst. Mascha vraagt of Els wil informeren bij 
de nieuwe instromers en of ze aan het team wil vragen of die weer een keer in de klas willen 
informeren.  

2. Doornemen notulen 24 april 2018 met de daarbij behorende actielijst: 
Geen opmerkingen  

    Actielijst: 

  
3. Mededelingen vanuit het team:  

De indeling van het schoolplein aan de voorkant is gewijzigd. De fietsen staan nu rechts op het 
schoolplein en de ouders/kinderen staan aan de linkerkant van het schoolplein. Hopelijk helpt 
dit bij een betere doorgang van en vanaf het schoolplein. 

4. Mededelingen vanuit de ouders:  
Britta meldt dat er gepest wordt op school.  
Er is wat onrust onder ouders. Wij als OV geven iedereen de tip, trek bij de leerkracht en/of 
Nicole aan de bel als er iets voorvalt. Zij kunnen hier het beste mee omgaan en zoeken naar 
een oplossing.  
 
 
 
 

Commissieleden dienen tijdig bij elke activiteit door te geven aan 
Mascha wat er gedaan wordt t.a.v. drinken/eten. Zie hieronder t.b.v. 
leerlingen met allergieën

Elke 
activiteit

Allen

Continuroosters / pauze schema voor leerkracht  maken per 
activiteit 
(8:30-14:15 uur)

Elke 
activiteit

Eerste schooldag Juni 2019 Allen

Schoolfotograaf, melding in Spionneke/Skozapp mei/juni 
2019

Joyce

Rabobank Clubkas Medio maart 
2019

Mariëlle 
Snoeijen/Kim/
Joyce

Geheimhoudingsverklaring inleveren z.s.m. Anne en Sanne



 
Mascha vraagt hoe het zit met het continurooster. Dit kan tot stand gebracht worden als iemand 
een enquête opstelt en alle ouders reageren hierop. De conclusie uit de enquête kan hierin 
doorslaggevend zijn. 

5. Mededelingen voorzitter:  
We bespreken de activiteitenlijst. Sommige leerkrachten wisten niet dat er hulpouders bij de 
commissies zitten. Els koppelt dit terug aan het team. 
 
Zijn de data van de tuinwerkdagen gewijzigd? Mocht dit zo zijn dan horen wij het graag, Els 
vraagt dit na. Tevens zal Els ervoor zorgen dat de data van de tuinwerkdagen op de kalender 
komen.  
 
Mascha vraagt; Wat is de opzet als iemand zich heeft aangemeld voor de activiteiten? Zij mogen 
ook meebeslissen in de commissie waarvoor zij zich hebben aangemeld. 

6. Mededelingen penningmeester:  
Sluiting voor het betalen van de ouderbijdrage was 15 oktober j.l. Er hebben nog 60 ouders niet 
betaald. Mariëlle Snoeijen verzoekt om per klas, door de klassenouder, een reminder de deur 
uit te doen. Vergeet niet het rekeningnr. van de OV hierin te vermelden. Mariëlle Snoeijen zal 
over 2 weken nogmaals nakijken hoeveel ouders er als nog hebben betaald. 

7. Mededelingen secretaris:  
Aan Anne en Sanne om de geheimhoudingsverklaring zo spoedig mogelijk getekend bij mij in te 
leveren. Ik heb er een actiepunt van gemaakt. 
 
Wie van het OV bestuur zal de MR vergaderingen bijwonen? Kim zal deze bijwonen als dit nodig 
is. Mocht ze niet kunnen dan zal Joyce in haar plaats gaan. Als er actiepunten voor de MR zijn 
mag je die direct bij Sanne van Herk, voorzitter MR, neerleggen. 
 
Nieuwe leden en vertrekkende leden gemeld bij de KvK.  
 
Willen jullie alvast nadenken over wie er tijd heeft om in de kascontrole commissie 2019 wil 
plaatsnemen naast Francois Elands.  
 
Activiteitenlijst is goed ontvangen te zien aan het aantal aanmeldingen. En dat voor de eerste 
keer. Goed idee Anne en Mariëlle.  
 
Gereserveerd bij Sirtaki voor het etentje van de OV. Woensdag 14 november vanaf 18:00 uur. 
Bij bevestiging van het aantal personen zal ik nogmaals de allergieën bespreken. We gaan er 
een gezellig avondje van maken.  
 
Is er al bekend of de klassenlijsten verspreid mogen worden onder de ouders? Groep 1/2/3 
hebben toestemming van alle ouders om gegevens uit te wisselen. Onder deze groepen zijn de 
lijsten verspreid. Voor de andere groepen is nog niet duidelijk wie er allemaal toestemming 
hebben gegeven. Mocht je hier vragen over krijgen kun je bij Nicole of bij de leerkracht 
navraag doen.  
 
Kim heb jij tijd om de tekst van de website aan te passen en de foto aan te leveren bij Stans. 
Dit gaat Kim doen. 
 
Denken jullie allemaal nog aan een attentie voor langdurig afwezigen/zieken. En een attentie 
voor de verjaardag van je leerkracht. 

 

8. Komende activiteiten:  
Sinterklaas: De commissie is goed op weg en druk doende met het opstellen van een leuk 
verhaal. Ook hebben ze zich weer aangemeld voor het Sinterklaasjournaal. Er wordt weer het 
e.e.a. aan lekkernijen gesponsord. De kosten van de pieten is omhoog gegaan, hier dienen ze 
rekening mee te houden. 
Vrijdag 16 november willen ze de school versieren in het Sint thema. Joyce zal de ouders van 
de creaclub ook vragen of ze willen komen helpen.  
 
Kerstmis: Er zijn al leuke ideeën maar de commissie is nog niet gestart. 



9. PR rond activiteiten:  
Geen mededelingen  

10.Versiering:  
Leuk nieuw idee. Bordjes versieren, per klas, en deze aan het rek in de hal hangen in periodes 
dat er geen thema is. 

11.Evaluatie activiteiten: 
Boekenweek: De kinderen zijn erg enthousiast over de boekenmarkt. Het is goed verlopen.  
De grotere kinderen hebben de kleinere onder hun hoeden genomen en dit ging wederom erg 
goed.  
 
Skozapp: Els gaat bij ICT navragen hoe het zit met de meldingen die je per mail zou moeten 
ontvangen als er iets op de Skozapp geplaatst is. Niet iedereen krijgt deze meldingen. 

12.Rondvraag:  
Mascha vraagt: Wat is de route die bewandelt dient te worden als een ouder zich zorgen maakt 
over een ander kind in de thuissituatie. Dit is niet via school te regelen. Mocht een leerkracht 
zich zorgen maken mag deze wel zaken signaleren en eventueel verwijzen naar hulpinstanties. 
 
Mascha vraagt: Zouden de vergaderingen wat strakker geleid kunnen worden zodat ze niet zo 
lang duren. We gaan proberen hier gehoor aan te geven. 
 
Linda vraagt: Hoe staat het. Met het schoolkamp, is er al een locatie geregeld? Ja er is een 
locatie geregeld door Susan. Mariëlle Snoeijen, Joyce, Kim en Linda zullen even bij elkaar 
komen om het e.e.a. te bespreken rondom het schoolkamp en een tijdspad op te stellen.  
Er zijn al ouders die zich gemeld hebben om te helpen bij het schoolkamp. We zullen dit 
bespreken zodat we deze hulpouders kunnen informeren.  
 
Tevens geeft Linda aan dat er veel op haar afkomt als klassenouder. We gaan op korte termijn 
kijken hoe we haar hier in tegemoet kunnen komen. 
 
Els en Kim hebben een schoolontbijt voor 9 november voorbereid via het Nationale 
schoolontbijt. Alle kinderen zullen gezamenlijk eten op school deze ochtend. We willen de 
kinderen bewust maken van de belangrijke maaltijd in de ochtend. In het Spionneke komt hier 
meer uitleg over en een oproep aan alle kinderen om op 8 november een bordje, beker en 
bestek mee naar school te nemen.  
Er is geen hulp nodig vanuit de OV, groep 7/8 gaat helpen bij het in goede banen lijden van dit 
ontbijt. 
 
 
 
                   Volgende vergadering is op maandag 10 december, 20:00 uur 
                   
 
Andere vergaderdata:  
woensdag 23 jan. 2019  
maandag 25 mrt. 2019  
dinsdag 11 juni 2019  
 
Data activiteiten:  
woensdag 5 dec. Sint                                            Versieren: 16 nov. 
donderdag 20 dec. Kerst                                       Versieren: 10 dec. 
vrijdag 1 mrt. Carnaval                                         Versieren: 18 feb. 
vrijdag 19 april Koningsspelen                               Versieren voorjaar: 5-8 apr. 
dinsdag 28 mei Pioniersdag 
woensdag 5 t/m vrijdag 7 juni Schoolkamp            Versieren zomer: 3 juni 
woensdag 12 juni Schoolfotograaf    
donderdag 4 jul. laatste schooldag


