Notulen OV vergadering
Soort: vergadering OV

Datum: 30-10-2018

Voorzitter: Marit

Notulist: Hanneke

Deelnemers: Stephanie,
Andrea, Romy, Anjella, Patricia,
Marit, Arja, Saskia, Merlijn,
Daisy, Mandy, Jeltje, Karin,
Rianne, Monique en Hanneke.
Femke is vrijblijvend
aangeschoven.

Volgnr. 2 schooljaar 2018-2019

Afwezig:
Helma, Kim / Rood, Karin,
Marleen / Dennis, Nicole. Jane,
Larissa en Tamar hebben
aangegeven niet aan de OV
vergadering deel te nemen.

1. Opening.
Welkom, fijn dat er zoveel ouders aanwezig zijn!
2. Klassenouders en check werkgroepen activiteiten.
Andrea heeft de mail van de Kerst werkgroep niet ontvangen, Hanneke stuurt deze door.
Helma inschrijven als hulp bij Carnaval?
Koningsspelen, is het de hele dag of wordt het een ochtend voor alle kinderen? Arja checkt.
B-factor: Delian en Sandor. Hanneke en Rood in werkgroep, Andrea kan op de dag zelf.
3. Luizenkammen.
Meer luizenmoeders zijn welkom; met 5 personen een hele school kammen is een hele klus!
Klassenouders spreken andere ouders aan als zij zelf niet kunnen helpen bij het kammen. Fijn als
leerkrachten voortaan het luizenkammen benoemen tijdens de informatie avond. Idee om een
groeps app of mailing te maken met een vaste kern luizenmoeders. Dan kun je van tevoren aangeven
of je aanwezig bent. Volgend overleg beslissen of eerder? En mocht er te weinig hulp zijn, dan lassen
we het luizenkammen af en verplaatsen het naar de volgende week.
4. Evaluatie schoolfotograaf
De kwaliteit van de foto’s was niet altijd goed. Sommige ouders hebben aangegeven dat ze teveel
belicht zijn en niet mooi genoeg om te bestellen. De mail over de mogelijkheid dat broertjes en
zusjes samen op de foto kunnen is niet bij alle ouders aangekomen, jammer. Check e-mail works
door Monique Vromen. Fijn als er voortaan duidelijke communicatie is over de kleding keuze,
fotograaf moet aangeven dat witte kleding niet handig is bij een witte achtergrond. Volgend jaar
proberen om wachtende kinderen en ouders niet in dezelfde ruimte waar gefotografeerd wordt te
laten staan. Liever buiten of in de bibliotheek. En verzoek om meer input van de leerkrachten over
een passende houding van het kind. De hulp ouder kent het kind niet en leerkracht wel. DIt jaar wel
veel foto’s besteld bij fotograaf. Marit koppelt dit terug aan Monique Vromen.
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Er wordt een instructie gemaakt voor hulpouders die helpen bij de schoolfotograaf door de
werkgroep (Jeltje, Patricia, Anjella en Tamar).
5. Evaluatie Kinderboekenweek
Saskia, Nicole en Sjoerd hebben geholpen. De cadeau’s moesten op zeer korte termijn geregeld
worden, niet handig. De voorstelling in de bibliotheek voor groep 1 t/m 3 was erg leuk. Jammer dat
er dit jaar geen boekenhap was. Wel begrijpelijk i.v.m. weinig tijd en hulp en veel werkdruk. Wellicht
een idee om een boekenmarkt te organiseren bij de activiteit afsluiting van het schooljaar.
6. Verbindende factor
Marit overlegt met Monique Vromen hoe dit vorm te gaan geven. Werkgroep oprichten, nog geen
leden genoteerd hiervoor. Ook overleg om de verbindende factor te koppelen aan een jubileum,
misschien in 2020, 100 jarig bestaan St. Jozefschool/ ‘t Bijenveld. Hanneke vraagt na bij Hennie
Driessen en Jan van Eck over het ontstaan en verleden van de school.
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7. Vorige Notulen.
Notulen 11-9-2018 zijn goedgekeurd, ook die van 12-6-2018. Hanneke plaatst ze in Dropbox en stuurt
ze naar Monique V. om op de website te zetten.
8. Actielijst.
De werkgroep Sinterklaas mag 4 sapkannen aanschaffen en de bon bij Monique Vromen declareren.
Punt 15: Aanpak AVG; Monique Vromen heeft binnenkort overleg hierover met stichting Condor over
een gezamelijke aanpak.
Punt 16: Splitsing boven- en onderbouw schoolreis. Overleg leerkrachten / directie 15 november
besluit nemen.
Punt 18: Activiteit in de avond en de kinderen hebben de middag vrij met Kerstviering. Dus avond is
verplicht? Arja checkt.
Punt 22: Scouting op sportdag, George en Sandor zijn hiermee bezig.
9. Begroting schoolreis.
Afgelopen jaar waren de kosten van het schoolreisje 1000,- euro meer dan begroot. Laat geboekt,
dus minder korting en veel begeleiding waar ook entree voor betaald moet worden. Dit staat niet in
de begroting en de kosten van de bus ook niet. Er staat 17,50 euro per kind voor het schoolreisje,
maal 131 kinderen is 2295,- euro. De bus is ± 1200,- en de kosten voor begeleiding en het ijsje komen
er nog bij.
Kleine commissie (Merlijn, Andrea en Anjella) gaat uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Wat willen
we voor schoolreisje (school neemt besluit over splitsen bovenbouw en onderbouw), hoeveel gaat
het kosten en wat kan er allemaal binnen het budget?
10. Sinterklaas
De voorbereidingen lopen. Vraag: Waarom mogen de kinderen op 6 december niet 1 uur later naar
school? Arja checkt bij Monique Vromen.
11. Kerstviering
Woensdag 7 november is de eerste bijeenkomst van de werkgroep Kerst. Vraag vanuit OV: liever op
vrijdag 1 uur later beginnen dan de donderdagmiddag vrij. Vooral voor kleuters omdat het
donderdag avond laat wordt. En hoe om te gaan met verplichte lestijd van 17.30-19.30 op donderdag
avond? Is er een mogelijkheid om een pauze in het programma in te lassen en de mogelijkheid
benoemen dat kleuters naar huis mogen? Arja checkt bij Monique Vromen.
Denk aan communicatie aan ouders over de Kerstviering. Sommige gewoontes zijn bij (nieuwe)
ouders nog niet bekend.
12. BBQ
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Paricia geeft iedereen het geld terug dat over is van de BBQ. Larissa en Tamar krijgen het volledige
bedrag terug omdat zij zich tijdig afgemeld hadden.
13. Rondvraag
Geen punten voor de rondvraag.

