
Notulen OV vergadering  
 

Soort: vergadering OV 
 

Datum: 09-04-2019 Volgnr. 5 schooljaar 2018-2019 

Voorzitter: Nicole 
 

Notulist: Hanneke  

Deelnemers: Anjella, Lindsey, 

Patricia, Romy, Arja, Stephanie, 

Marleen, Monique, Mandy, 

Saskia, Karin, Nicole, Rianne en 

Hanneke.  

 Afwezig: Daisy, Kim / Rood, 
Andrea, Merlijn, Marit en 
Jeltje. Jane, Helma, Larissa en 
Tamar hebben aangegeven 
niet aan de OV vergadering 
deel te nemen. 
 

 

 

1. Opening. 

Welkom.  

2. Mededelingen 

Voorzitter Marit is afwezig, Nicole neemt haar rol over.  

3. Actielijst Jaarvergadering en Notulen 

Marit gaat nog in overleg met Monique Vromen hoe de kosten van de fietstocht dit jaar verdeeld 

gaan worden. Omdat de OV vorig jaar alles heeft betaald. Er worden ook nieuwe duidelijke afspraken 

gemaakt m.b.t. de verdeling van de kosten van de verschillende activiteiten. 

Een aantal acties uit de actielijst blijft staan. Punten 12, 13, 14, 19, 20 en 22 zijn uitgevoerd. 

Notulen zijn goedgekeurd, Hanneke stuurt naar Monique voor website.  

4. Evaluatie Carnaval 

De ochtend is niet naar ieders wens verlopen. Hieronder een aantal punten die, naast de evaluatie 

van de leerlingenraad, meegenomen kunnen worden in de Evaluatie Carnaval.  

- De jeugdprins werd er nauwelijks bij betrokken; waarom gekozen om de volwassen Prins 

Carnaval en zijn gevolg in de jury en niet de jeugdprins? 

- De optredens hadden niets met carnaval te maken. Publiek moest vooral stil zijn. Bij carnaval 

hoort muziek, hossen en polonaise.  

- De optredens waren wel leuk en geslaagd wat betreft de muzikale voordracht van alle 

groepen m.m.v. Femke. Ondanks dat het niet paste bij thema “Carnaval”. 

- De route van de optocht ging niet volgens afspraak, blijkbaar waren er verschillende 

afspraken omtrent de route en was dit niet gecommuniceerd. Kinderen moesten nu over de 

stoep lopen, langs de drukke Steenheuvelsestraat i.p.v. door het paadje langs de huisartsen 

naar het huis van Margo. 

- Combinatie B-Factor en Carnaval is niet goed bevallen.  
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5. Schoolreisje 

Park, vervoer per bus, shirts uitdelen is allemaal geregeld. Patricia zorgt nog voor een plattegrond 

van het park (kopie website?). Nicole en Anjella zorgen voor de instructie brief voor hulpouders, 

hierin o.a. informatie park, website, plattegrond, wie te benaderen voor hulp? en telefoonnummers. 

De begeleidende brief aan ouders van alle leerlingen wordt op papier verspreid zodat alle ouders 

zeker geïnformeerd zijn. De verdeling kinderen / hulpouder is voor groep 1 t/m 3: 1 op 4 kinderen. 

Voor groep 4 t/m 6: 1 op 6 kinderen. Groep 7 en 8 mogen zelfstandig het park door.  

6. Pasen 

Alles is geregeld, woensdag 17 april nog een laatste overleg om de puntjes op de i te zetten. 

Hulpouders worden vóór 19 april geïnformeerd over hun taken door de werkgroep. 

7. Sportdag 

Er zijn voor alle spellen tijdens de sportdag 25 hulpouders nodig, helaas pas 13 aangemeld. Groep 8 

gaat ook helpen en groepjes kleuters begeleiden. Rianne informeert nog bij Partou (BSO) en de 

overblijfmoeders welke afspraken er zijn m.b.t. ophalen van kinderen bij VVLK om 12.00. 

8. Rondvraag 

Wanneer de werkgroepen en hulpouders wijzigen of aangevuld worden gedurende het schooljaar, 

moet dit op het overzicht in de Dropbox aangepast worden. Daarnaast moeten dit ook aan de 

leerkrachten doorgegeven worden zodat zij weten welke ouders benadert moeten worden bij de 

activiteiten. 

In het verslag van de leerlingenraad staat ook een evaluatie van de laatste activiteiten. Deze 

evaluatie moet meegenomen worden in de evaluatie van de werkgroep.  

Verzoek om de begroting in de Dropbox te plaatsen zodat werkgroepen kunnen opzoeken wat het 

budget voor de verschillende activiteiten is.  


