Notulen OV vergadering
Soort: vergadering OV

Datum: 26-02-2019

Voorzitter: Marit

Notulist: Hanneke

Deelnemers: Anjella, Marit,
Stephanie, Marleen, Monique,
Jeltje, Merlijn, Mandy, Karin,
Nicole, Rianne en Hanneke.

Volgnr. 4 schooljaar 2018-2019

Afwezig: Daisy, Patricia
Helma, Kim / Rood, Romy,
Arja, Andrea en Saskia. Jane,
Larissa en Tamar hebben
aangegeven niet aan de OV
vergadering deel te nemen.

1. Opening.
Welkom.
2. Mededelingen
De instructie voor hulpouders bij schoolfotograaf is gemaakt en staat in de Dropbox.
3. Financiën
Nicole heeft met Saskia T. vorig schooljaar afgesproken dat de kosten van de borrel bij de fietstocht
door school betaald worden. Nu heeft de OV dit betaald. Nicole overlegt met Monique V. of dit nog
teruggedraaid kan worden. Zo niet, dan liggen de kosten van de fietstocht dit jaar volledig bij school.
Het schoolreisje van 2018 was niet goed begroot, kosten entree ouders waren niet meegenomen.
Ook vielen de kosten van de bus hoger uit. Ongeveer 1000,- meer uitgegeven dan begroot. Het totale
verschil in begroting 2018 en werkelijkheid is 1712,29 euro in de min.
Merlijn regelt een overstap van Rabobank naar Regiobank i.v.m. lagere kosten.
De begroting van het kamp van dit schooljaar wordt bijgesteld omdat alleen groep 8 meegaat. Na
deze wijziging is de begroting van 2019 bij deze vastgesteld.
Marit gaat de mogelijkheden onderzoeken of er een wijziging in de statuten plaats kan vinden zodat
de begroting per schooljaar gemaakt kan worden i.p.v. per kalenderjaar.
Voorstel aan Monique V. om de ouderbijdrage tijdens de intake te laten benoemen door de
leerkracht.
4. Carnaval
Alles is rond, alleen ouders moeten nog geinformeerd worden. Anjella regelt dit met Sandor. Ouders
van groep 1/2 geven aan niet te weten wat de bedoeling is, ook m.b.t. de B-Factor. Afgesproken met
leerkrachten dat voorrondes in de klas zijn, de winnaar mag zijn groep vertegewoordigen tijdens de
B-Factor op vrijdagochtend met Carnaval.
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5. Schoolreisje
Alles is geregeld en blijft dit jaar binnen het budget. Er is gekozen voor 1 begeleider op 4 kinderen,
het budget is 17,50 p.p. Na de Carnavalsvakantie is er een bijeenkomst van de werkgroep. Het thema
van Jeelo van mei 2019 is “Het verzorgen van dieren” en sluit aan bij het schoolreisje.
Aandachtspunt: Geef een goede instructie aan ouders met daarin de mogelijkheid om “loslopende”
ouders (werkgroep) te vragen om hulp (bellen) indien nodig.
6. Pasen
Nog geen afspraak gemaakt om bij elkaar te komen.
7. Luizenkammen
Nicole overlegt met Monique V. om het luizenkammen als evenement in de Parro app te zetten. En
ook de vergaderingen van de OV als evenement. Hopelijk worden zo meer ouders bereikt!
8. Sportdag
Het is helaas nog niet gelukt om een scouting vereniging te vinden voor de sportdag.
9. Rondvraag
Marit geeft aan dat de schappen van de OV in de berging erg rommelig zijn. Samen met Nicole gaat
ze dit “uitmesten”. Misschien kan e.e.a. verplaatst worden naar de berging rechts naast de werkplek
van Renate.

