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1. Opening. 

Welkom. Er zijn een aantal afmeldingen i.v.m. de weersomstandigheden. 

2. Website. 

Op de website van school staan de klassenouders niet bij de juiste groep ingedeeld. En de foto’s van 

klassenouders staan er niet meer bij. Is dit i.v.m. AVG? Marit checkt en overlegt met Monique V. 

3. Evaluatie Sinterklaas 

Er was veel hulp, fijn! Leuke ochtend. Opmerking vanuit Leerlingenraad: Bij groep 6/7 en 7/8 is de 

Sint maar kort geweest. Tamar zorgt voor de evaluatie. 

4. Evaluatie Kerst 

Werkgroep heeft een evaluatie gemaakt. Aanvulling vanuit OV: De tafel met overgebleven hapjes 

centraal in de ruimte voor het podium zetten zodat men er omheen kan lopen om iets te pakken. 

Andrea zorgt voor de evaluatie. 

5. Schoolreisje 

Er is gekozen om met de hele school gezamenlijk op schoolreis te gaan. 

Vanwege een miscommunicatie zijn er voor komend schoolreisje 3 enkele bussen bij Froggy 

gereserveerd à 1200.- euro (= duur). Vraag: Gelden er andere regels voor Duitse bussen (= wellicht 

goedkoper) mochten we die inhuren voor het schoolreisje? Denk aan gordels e.d. Een bus in de vorm 

van een “stadsbus” is niet wenselijk voor jonge kinderen. De werkgroep checkt dit.  

Hoge kosten dus. Wellicht kunnen we bezuinigen op het aantal begeleiders dat meegaat? Merlijn 

overlegt met leerkrachen hoeveel kinderen per begeleider. Is 1 op 4 haalbaar? Of bij kleuters 1 op 3? 

Welke groepen mogen zelfstandig door het park lopen? De leden van de OV, klassenouders en 

ouders die veel helpen in de klas (leerkracht beslist) worden als eerst gevraagd of ze mee willen met 
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het schoolreisje. We kijken kritisch naar het aantal ouders. Werkgroep overlegt met kleuterjuffen of 

kinderen die net op school zijn wel of niet meegaan op schoolreisje.  

De werkgroep van het schoolreisje is toch te groot (6 ouders en 2 leerkrachten). Onhandig om bij 

elkaar te komen en beslissingen te nemen. Vaste kern (Patricia, Anjella en Karin) is verantwoordelijk 

voor de organisatie en delegeert taken en opdrachten aan de andere leden van de werkgroep. 

Beslissingen worden door de vaste kern genomen, anderen kunnen commentaar leveren. De 

leerkrachten hebben een definitieve stem.  

Aandachtspunt: Geef een goede instructie aan ouders met daarin de mogelijkheid om “loslopende” 

ouders (werkgroep) te vragen om hulp (bellen) indien nodig. 

6. Carnaval en B-factor 

Dinsdag 29 januari eerste bijeenkomst werkgroep. 13 februari vervolgafspraak. 

7. Pasen 

Nog geen afspraak gemaakt om bij elkaar te komen. 

8. Luizenkammen 

Laatste keer voor de Kerstvakantie is het niet doorgegaan omdat er maar 3 ouders aanwezig waren 

om te kammen. Na de Kerst wel een prima opkomst, zelfs ouders die hun peuter(s) hadden 

meegenomen! Vraag aan Monique V. om via de Parro app meer ouders te bereiken om te komen 

helpen met kammen. 

9. Notulen vorige keer (30-10-2018) 

 Er is nog geen scouting vereniging gevonden die de Koningsspelen (12-4-2019) komt verzorgen. 

Scouting vereniging van George (vader Lenny en Yoeri) is niet beschikbaar die dag. Rianne gaat een 

andere vereniging benaderen, wordt vervolgd. 

Maak als lid van een werkgroep bespreekbaar wat onduidelijk is. Niet voor elkaar invullen en zorg 

voor duidelijke afspraken. Bij sommige activiteiten meer of eerder actie van de leerkrachten dan van 

leden oudervereniging. Maar wacht niet af en spreek met leerkrachten hierover zodat op tijd kan 

worden begonnen met de organisatie van de betreffende activiteit. 

Marit overlegt met Monique V. of er al meer duidelijk is over de activiteit rondom de verbindende 

factor. 

Rianne zorgt voor 4 sapkannen, bij Tupperware. 

10. Actielijst 

Kan Andrea ondertussen in de Dropbox komen? Evaluatie Kerst moet er nog in. Anders doorsturen 

naar Marit of Hanneke. 

De instructie voor ouderhulp bij de schoolfotograaf moet nog gemaakt worden door de werkgroep. 



Notulen OV vergadering  
 

Werkgroep schoolreis zorgt voor een actuele en duidelijke instructie voor ouders die meegaan op 

schoolreis. Nicole wil mee als loslopende ouder. In overleg met Monique V. aan alle ouders die 

meegaan toestemming vragen om de mobiele nummers te gebruiken. Zodat het niet alleen via de 

leerkrachten kan, maar dat de loslopende ouders ook iedereen kunnen bereiken. 

11. Rondvraag 

Merlijn (via Monique V.) stuurt ouders die nog moeten betalen een herinneringsmail voor de 

ouderbijdrage. De begroting komt op de agenda voor volgend overleg ((= jaarvergadering). Nicole 

helpt Merlijn met de kascontrole. 

De uitnodiging voor de vergadering van de Oudervereniging moet eerder verstuurd worden, 

ongeveer 1 week van tevoren. Of aan alle ouders als evenement via de Parro app (actie Monique V.) 

De jaarvergadering is op dinsdag 26 februari. Arja zou je een lokaal met een digibord willen regelen 

zodat Merlijn de begroting daarop kan laten zien? 


