
Notulen OV vergadering  
 

Soort: vergadering OV 
 

Datum: 11-06-2019 Volgnr. 6 schooljaar 2018-2019 

Voorzitter: Marit 
 

Notulist: Nicole  

Deelnemers: Anjella, Nicole, 

Patricia, Stephanie, Monique, 

Mandy, Saskia, Rianne en 

Merlijn.  

 Afwezig; Jeltje, Karin, Daisy, 

Hanneke, Marleen, Arja, Romy, 

Andrea, Kim/Rood.  

 

 

1. Opening en Mededelingen 

Marit stopt met het voorzitterschap (wat heel erg jammer is!!!!).  Werving voor de nieuwe voorzitter 

eerst werven bij oudervereniging dan bij alle andere ouders. 

Marit zit de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar nog voor daarna draagt ze stokje over aan 

de nieuwe voorzitter. 

Extra punt ingebracht door Marit: BBQ, inplannen vergaderingen van volgend jaar. 

- BBQ:  voorstel om het na de schoolvakantie te doen. Na de eerste vergadering 27 augustus. Actie 

Rianne vraag aan Renate of we mogen komen met de OV en of 3 of 10 september schikt.  

- Inplannen vergaderingen volgend schooljaar: voorkeur dinsdag 

 

2. Evaluatie schoolreisje:  

- evaluatie vanmiddag geweest. Kosten schoolreisje totaal: ¢ 1972,90. 

Hulde aan ouders en kinderen voor flexibiliteit, inzet, acties en positieve reacties. 

Tips:  

- eerder groepjes doorgeven aan ouders van kleuters 

- schriftelijke bevestiging naar busmaatschappij 

- denken in oplossingen en niet in problemen 

- voorstel medicijnverklaring laten tekenen voor kind die medische zorg nodig heeft 

 

3. Evaluatie sportdag: 

- weer was helaas niet top. Het was koud. 

- van de leerlingenraad terug gekregen dat sommige spellen wat saai waren en dat de begeleiders 

het er ook niet spannender op maakten. 
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- nummers bij de spellen. Er was verwarring bij spellen 

- voorstel om volgend jaar op een externe locatie de sportdag te organiseren.  

- tijdschema’s van onder en bovenbouw liepen niet gelijk. Volgend jaar anders. 

- Te laat begonnen. Kinderen moesten te lang wachten. 

- Begeleiding in sportkleding ipv gewone kleren. 

- Sportdag of koningsdag hoe het uitkomt. 

- Voorstel om onder- en bovenbouw te splitsen. Onderbouw: Rollebol. Bovenbouw: extern 

 

4. Evaluatie Pasen: 

Niemand aanwezig van de Paaswerkgroep 

- Leuke dag, prima geregeld. 

 

5. Fietstocht/Jaarafsluiting:  

- Nicole en Andrea: regelen drank, fris, chips, appels , snoep etc. Bij Spar. Delian en Cathelijne regelen 

fietstocht, route en opbouwen schoolplein 

- Vraag van Nicole: graag iemand die donderdagavond kan helpen met uitdelen drank en fris. Anjella onder voorbehoud, Patricia, Merlijn 

- Is de fietstocht vrijblijvend of verplicht? Mag je ook alleen naar de borrel komen? Graag 

duidelijkheid vanuit school. Marit pakt dit op met Monique.  

 

6. Verslag vorige vergadering: 

- Budget voor activiteiten staat in de dropbox 

 

7. Actielijst 

Doorgelopen, geen specifieke opmerkingen. 

 

8. Rondvraag: 

- 2e herinnering schoolbijdrage. Ongeveer 15 niet betaald. Merlijn bespreekt dit met Monique. 

 


