Notulen oudervereniging 21 juni 2018
-Aanvang- 20:00 uurLerarenkamer

Aanwezig:
Afwezig:

Kim, Mariëlle, Joyce, Mascha, Els, Tessa, Mariëlle van Vinken, Anne, Britta, Sanne en
Caroline, Mandy, Hanneke
Christel en Hetty

1. Opening door de voorzitter:
Kim heet iedereen welkom. Bedankt iedereen voor de inzet van afgelopen jaar.
Jammer dat we afscheid moeten gaan nemen van een paar mensen waaronder Christel omdat
haar dochter van school gaat. Ook gaat Mandy stoppen met de OV omdat ze het niet meer kan
combineren met haar andere werkzaamheden en dit geldt ook voor Hetty. Mascha gaat de taak
van Mandy overnemen. Ze wordt klassenouder van groep 6 en ze zal de allergiënlijst gaan
beheren.
Juf Renske heeft alle OV leden uitgenodigd om naar de musical te komen kijken.
2. Doornemen notulen 24 april 2018 met de daarbij behorende actielijst:
Actielijst:
Commissieleden dienen tijdig bij elke activiteit door te geven aan
Elke
Mascha wat er gedaan wordt t.a.v. drinken/eten. Zie hieronder t.b.v. activiteit
leerlingen met allergieën

Allen

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

Elke
activiteit

Eerste schooldag

20 aug.

Joyce en Kim

Informatie avond, brief opstellen voor hulpvraag

4 september

Mariëlle v.
Vinken en Anne

3. Mededelingen vanuit het team:
We hebben kort gesproken over de indeling van de klassen en de locaties. De definitieve
indeling wordt op de studiedag 22 juni besproken.
4. Mededelingen vanuit de ouders:
Geen mededelingen
5. Mededelingen voorzitter:
We willen proberen meer samen te werken met de SR en de MR zodat er kortere lijnen zijn en
we elkaar op de hoogte kunnen houden. Hoe we dit precies gaan doen hebben we nog niet
besproken. Hier komen we nog op terug.
Er heeft zich niemand meer gemeld om lid te worden van OV. Wellicht komt dit nog.
De nieuwe indeling van de groepen is goed ontvangen.
Groep 1/2 Mariëlle van Vinken en Sanne
Groep 2/3 Anne en Britta
Groep 4 Caroline
Groep 5 Hanneke
Groep 6 Mascha

Groep 7 Mariëlle
Groep 8 Joyce en Kim
Nicole heeft gevraagd of we een bord willen maken voor in de hal, direct bij binnenkomst, met
daarop onze foto’s en namen zodat iedereen weet wie de OV-leden en MR-leden zijn. Kim
neemt dit op zich.
We hebben de leerlingenraad gevraagd om een promotiefilmpje te maken van de OV zodat we
op de informatie avond kunnen laten zien wat we allemaal doen. Ze hebben wat activiteiten
gefilmd en Joyce gaat kijken of we er een leuk filmpje van kunnen maken.
6. Mededelingen penningmeester:
Zoals besproken in de vorige vergadering hebben we ons aangemeld voor de Rabobank
Clubactie. Op 31 mei hebben Kim en Joyce de cheque in ontvangst genomen. We hebben € 45,gekregen. Wellicht kunnen we hier komend schooljaar meer ruchtbaarheid aangeven zodat we
meer op kunnen halen.
Groep 8 heeft doormiddel van een bingo- middag en avond geld ingezameld voor Stichting Make
a Wish. Een ouder van onze school maakt voor de musical een mooi groot doek voor op het
podium en als tegenprestatie wil hij graag een donatie voor deze stichting. De bingo was een
groot succes en het opgehaalde bedrag zal binnenkort overhandigd worden.
Het doek dat we vorig jaar bij de musical hebben gebruikt verhuren we nu aan andere scholen
voor een kleine bijdrage.
We hebben nog geld voor een leuke traktatie op de laatste schooldag.
7. Mededelingen secretaris:
Joyce heeft alle leden op de hoogte gebracht van de wet AVG, autoriteit persoonsgegevens, dit
is de wet bescherming persoonsgegevens. Wat betekend het voor de oudervereniging? We
moeten zeer voorzichtig om gaan met de namen, adres, telefoonnummers en eventuele andere
gegevens die we van de ouders van de oudervereniging hebben alsmede de gegevens van de
ouders van je groep. Mocht je gegevens van een ander willen verstrekken moet je eerst
toestemming vragen aan diegene waarvan je de gegevens wilt verstrekken. Ik als secretaris
moet zorgvuldig omgaan met de gegevens die ik van alle leden van de OV heb. Ik heb de kopie
id’s geïdentificeerd, en er op vermeld waarvoor ik ze gebruik. Ik zal ze niet langer dan 2 jaar
bewaren. Ook de inschrijvingen van de KvK bewaar ik niet langer dan 2 jaar.
Bij de jaarvergadering zal ik iedereen een geheimhoudingsverklaring geven ter ondertekening.
Niemand van ons heeft bezwaar als haar naam in de notulen worden vermeld.
Email/appjes: in BCC ipv CC! Let ook op met groepsapps.
Onderaan de notulen zal Joyce alle afgesproken data nog even op een rijtje zetten.
Bij de jaarvergadering Britta en Mascha inschrijven bij KvK, uitschrijven Christel en Mandy.
Voor allen geldt niet vergeten lief en leed in je klas bij te houden. Leerkrachten of kinderen
landurig ziek, verjaardagen leerkrachten. Joyce mailt in het nieuwe schooljaar de lijst met
verjaardagen door.
We willen de commissies voor komend jaar indelen. Anne stelt voor om op de informatie avond
per klas een lijst rond te laten gaan of een brief op te stellen om ouders te vragen een
activiteit mee te organiseren en uit te voeren. Dit om de werkdruk bij de OV wat weg te nemen
en de ouderbetrokkenheid te vergroten. Mariëlle v. Vinken heeft een voorbeeld van zo’n brief
en zal deze samen met Anne bruikbaar maken voor onze school. Iedereen stemt er mee in om
dit eens te proberen. In de bijlage vinden jullie alvast een indeling van de commissie zoals we
die vandaag hebben samengesteld. Deze lijst kan later uitgebreid worden als andere ouders
zich hebben aangemeld.
Tevens moet in deze brief meegenomen worden wanneer er versiert wordt op school en of er
ouders zijn om hierbij te helpen. De versierdata zijn ook bekend en ook deze zijn onderaan de
notulen te lezen.
Nicole komt met het idee om de sportdag van komend jaar samen met St. Servatius te houden
in Borkel en Schaft. Daar zijn mooie sportvelden en wellicht kunnen we er samen een leuke dag
van maken. We zullen dit zeker meenemen.

8. Komende activiteiten:
Schoolkamp: Verloopt volgens planning. Het programma is op voorhand wat aangepast i.v.m.
het warme weer dat eraan zit te komen.
Musical: Enorme vorderingen gemaakt. Generale repetitie gedaan in de Hofnar. Hier en daar
nog wat puntjes op de “I”. Vooral de kinderen hebben er erg veel zin in.
Ouderbedankuurtje: Nog even zelf de ouders van je groep een herinnering hierover sturen.
Laatste schooldag: Rond 10:00 een traktaties, tussen 11:00-11:30 gaat groep 8 voetballen tegen
de leerkrachten en vanaf 12:00 uur wordt groep 8 door de hele school uitgezwaaid.
Aanstellen kascommissie: Nicol Brom doet dit dit jaar nog een keer en Mandy zal haar man
vragen als tweede controleur. De controle moet voor 11 september gedaan zijn.
9. PR rond activiteiten:
Misschien leuk om de krant uit te nodigen als de cheque wordt overhandigd aan
St. Make A Wish. Tessa zal dit kortsluiten met Renske.
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:
Pioniersdag: Circus Sijm
Groep 6/7 vond het top om met de bus te gaan en ze waren onder de indruk van de voorstelling
’s middags, al duurde deze wel wat lang. Vooral het messen gooien was erg spannend. Ze
vonden sommige de workshops wat aan de saaie kant en ze vonden de uitleg onduidelijk. Het
was jammer dat andere kinderen voordrongen en sommigen wisten niet goed waar ze drinken
mochten halen. Ze vonden dat er te veel mensen op 1 plek waren en dat het niet echt een
schoolreisje was.
Het personeel van het circus en het pannenkoekenhuis was heel vriendelijk. Het was er erg
schoon en het was goed georganiseerd. De afstand van school naar het circus was goed. Er zou
wel wat meer variatie in de workshops kunnen en de lange wachttijden waren niet zo fijn. De
kleuters hadden iets meer begeleiding nodig tijdens het eten.
Overal was het een hele leuke dag die nog lang bij zal blijven.
Na deze Pioniersdag gaat de commissie bij elkaar zitten en zal er een 3 jaren plan gemaakt
worden. Het is de bedoeling dat er een draaiboek voor drie verschillende uitjes klaarligt zodat
we kunnen circuleren.
Schoolfotograaf:
Veel ouders vonden de foto’s wat flets. Dit mede door de witte achtergrond. Ouders waren er
toch op attent gemaakt dat ze kinderen kleurige kleding aan moesten doen. Jammer vonden
velen dat de foto’s van de jongens verticaal en van de meisjes horizontaal genomen zijn.
En jammer dat er wat gekke gezichten in de groepsfoto’s zaten, had niet gehoeven.
Bingo middag en avond was erg leuk. En er is een groot bedrag opgehaald, rond de € 631,10
12.Rondvraag:
Afscheid Christel, Mandy en Hetty bij de jaarvergadering
We moeten nog een datum prikken voor een etentje dat we jaarlijks organiseren met de OV. Dit
etentje is geheel op eigen kosten.

Volgende vergadering is jaarvergadering op 11 september, 19:30 uur
Eerste reguliere vergadering: donderdag 25 okt.

Andere vergaderdata:
maandag 10 dec.
woensdag 23 jan. 2019
maandag 25 mrt. 2019
dinsdag 11 juni 2019
Data activiteiten:
woensdag 5 dec. Sint
donderdag 20 dec. Kerst
vrijdag 1 mrt. Carnaval
vrijdag 19 april Koningsspelen
dinsdag 28 mei Pioniersdag
woensdag 5 t/m vrijdag 7 juni Schoolkamp
woensdag 12 juni Schoolfotograaf
donderdag 4 jul. laatste schooldag

Versieren: 17 nov.
Versieren: 10 dec.
Versieren: 18 feb.
Versieren voorjaar: 5-8 apr.
Versieren zomer: 3 juni

