Notulen Jaarvergadering Oudervereniging de Pionier
Woensdag 18 september 2019
Aanwezig: Kim, Mariëlle Snoeijen, Joyce, Anne, Britta, Ingrid, Mascha, Caroline,
Daniëlla, Joyce
Afwezig: Sanne en Mariëlle, Linda, Els, Bregje
Aanvang: 19.30 uur in de lerarenkamer
1. Welkom allemaal door voorzitter. Fijn dat Daniella, Hetty en Bregje ons komen
ondersteunen en een jaar meedraaien als klassenouder.
Voorzitter geeft voorwoord op jaarverslag.
2. a. Penningmeester neemt jaarverslag door. Britta kijkt dit jaar met Mariëlle mee
en gaat het penningmeesterschap van haar overnemen.
b. Mariëlle ligt de begroting toe en informeert naar de samenstelling van de
ouderbijdrage. Iedereen gaat akkoord met de ouderbijdrage van € 10,-. Deze
willen we dit jaar per Tikkie gaan innen.
3. Kascontrole is uitgevoerd voor Mandy Elands en Francois Elands. Komend jaar zal
Mandy dit nogmaals doen en zijn wij op zoek naar een vervanger van Francois.
4. Iedereen gaat akkoord met de bezetting van de OV.
5. Geen vragen voor de rondvraag.
Einde vergadering.

Aansluitend overleg OV voor blijvende leden.
Kim opent het overleg met de mededeling dat de school zich dit jaar heeft ingeschreven
om deel te nemen aan EUschoolfruit programma. Op 23 september horen we of we zijn
ingeloot voor dit programma. Als we zijn ingeloot wordt er in de maanden van 11 nov.13 april per week gratis fruit verstrekt op school.
Als je klassenouder bent is het de bedoeling dat je met je klas een verjaardagsattentie
verzorgd voor je leerkracht(en). Je mag hiervoor geen geldbijdrage aan de ouders
vragen. Het is de bedoeling dat je zelf, met de kinderen, iets maakt. Mocht je toch wat
spullen nodig hebben die je hiervoor wilt kopen mag je hiervan € 2,50 declareren bij de
penningmeester.
Als je klassenouder bent mag je bij ziekte / overlijden van iemand gerelateerd aan je
klas een attentie doen in de vorm van een knutselwerkje. Ook hiervoor mag je als
klassenouder geen geld inzamelen om een attentie te kopen. Mocht een ouder uit je klas,
of jezelf als ouder dit willen doen, dan is dit wel toegestaan.
Verzoek, als je op het schoolplein iets te horen krijgt (bijv. klachten) wil je de mensen
dan verwijzen naar de juiste persoon, leerkracht, directie of MR. Zo kan e.e.a. wellicht
snel opgelost worden voordat het een eigen leven gaat leiden. Ben zelf ook discreet met
eventuele informatie.
Als je in een commissie voor een activiteit zit krijg je namen door van ouders die zich
hebben aangemeld voor deze commissie of hulp in deze commissies. Communiceer goed
met deze mensen. Houdt ze op de hoogte van de start van het project en de verdere
voortgang.
Er is op school een inlogcode toegekend voor het beheren van draaiboeken van de te
organiseren activiteiten. Zorg dat je bij vergaderingen de draaiboeken goed bij houdt
zodat deze ten alle tijden bijgewerkt en te gebruiken zijn.
We maken een indeling van de aanwezige OV leden die in de commissies zullen
plaatsnemen naar de aangegeven leerkrachten.

Rondvraag:
Mariëlle: 5 mei is bevrijdingsdag is dit een vrije dag dit jaar voor school? Het staat niet
duidelijk op de SkoZapp. 5 Mei is inderdaad een vrije dag dit jaar. Ingrid zal doorgeven
dat dit wordt aangepast op de SkoZapp.
Macha: wil elke klassenouder per klas inventariseren of er kinderen met allergieën zijn!
Dit daarna aan haar terugkoppelen vóór 16 november.
Ingrid: het team is benieuwd hoe ouders en kinderen het ouder/kind/leerkracht
gesprek is ontvangen. Wij hebben dit als prettig ervaren en de kinderen vonden het ook
fijn. Mascha stelt voor om de leerlingenraad te laten inventariseren hoe de kinderen het
ouder/kind/leerkracht gesprek hebben ervaren. Joyce zal dit bij juf Renske
aankaarten.
Ook wil ze weten hoe we de inloopmiddag hebben ervaren. In de bovenbouw was de
opkomst erg hoog. In de groepen 1/2 was dit minder. Misschien was het tijdstip niet zo
handig. En misschien zagen de ouders van kinderen in de groepen 1/2 er niet de
toegevoegde waarde van omdat zij al dagelijks in de klas komen.
Anne: naar aanleiding van de verstrekte lijsten waarop ouders zich kunnen aanmelden
voor commissies en hulp bij activiteiten hoorde Anne op het schoolplein dat er ouders
waren die het jammer vonden dat de tuinwerkdagen niet op de activiteitenlijst vermeld
stonden. Deze lessen zijn er wel dit schooljaar, per groep zal er een hulpvraag uitgezet
worden indien nodig.
Ingrid: verzoek, zouden jullie mee willen denken over hoe we beter naar elkaar kunnen
communiceren. Ingrid en Ellen willen hier verbetering inbrengen.
Joyce: wil iedereen de adressenlijst van de OV-leden nakijken en veranderen/invullen.
Dit is direct gebeurd en ingevuld door iedereen.

Einde van de vergadering.
Volgende vergadering op 21 oktober om 20.00 uur.

Nieuwe data activiteiten 2019-2020
Sinterklaas 5 dec.
Kerstviering 19 dec.avond
Carnavalsviering 21 feb.
Koningsspelen 17 april
Pioniersdag 18 mei
Schoolkamp 23-25 juni
Musical 6 juli
Schoolfotograaf 13 mei
Laatste schooldag 9 juli
Voorstel nieuwe data 2019-2020
Maandag 21 okt.
Donderdag 28 nov.
Woensdag 29 jan.
Dinsdag 24 mrt.
Dinsdag 17 juni (laatste)

versieren: 15 nov.
versieren: 9 dec.
versieren: 10 feb.

