
 

 

Notulen Oudervereniging 

16 februari 2022 

Aanwezig OV: Bas, Miriam, Lucie, Laura, Hans, Samira en Janne (afmelding William, Karlijn) 

Aanwezig vanuit school: Marieke 

Deel 1. met vertegenwoordiger van school 

Update vanuit school 

Karin is uitgezwaaid en Kim is gestart. Dit brengt altijd wat te weeg, maar overgang loopt soepel, 

ondanks start met corona besmetting. Volgende overleg sluit Kim aan. 

 

Derde kwartaalstart 

Kwartaalstart wordt voor de ouders in de vorm van lezing en gesprek. Voor nu lijkt het nog slim om het 

nog 1 keer online te doen, lezing leent zich daar ook goed voor. Vierde kwartaalstart kan buiten en dat 

is ook een feestelijke gelegenheid om weer samen te vieren.  

Voor de lezing is het idee om Kees Klomp uit te nodigen. Hij is erg actief bezig met betekenisvolle 

economie en duurzaamheid. Wat hebben wij te doen en wat geven we door aan onze kinderen. 

Contact wordt geprobeerd via ouder, dus nog niet definitief. 

Nog even nadenken of we nog een soort trigger willen uitdelen. 

 

Vierde kwartaalstart - Zomerfestival 

Karlijn wil wel organiseren met hulp van 1 of 2 anderen. Het belangrijkste is het samenzijn in 

ontspannen, feestelijke setting in het kader van verbondenheid. Eten is nodig gezien het tijdstip. Er zijn 

een aantal opties langs gekomen. Voordeel van bbq is dat we weten wat er geregeld moet worden, 

maar als organisatie iets anders wilt, is het ook prima. Naast Karlijn is er nog een kartrekker (of 2) 

nodig. Laura zorgt voor oproep in nieuwsbrief. Mocht het niet lukken om iemand te vinden, zullen Bas 

en Lucie meehelpen. 

 

Carnaval 

Vorige keer was er een misverstand wie het organiseert, want er waren ook twee ouders die het wilden 

doen. Maaike organiseert vanuit school. Marieke zoekt even contact met deze ouders en Maaike. 

Samira doet boodschappen. Marieke laat weten als er nog meer hulp vanuit OV nodig is. 

 

Pasen 

Samira en Hans nemen tzt contact op met school. 

 

Deel 2. met alleen de oudervereniging 

Wandeldriedaagse 

Nog geen bericht van SJV, wellicht persconferentie afgewacht. Lucie neemt in ieder geval even contact 

op met Campus aan de Lanen over eventuele samenwerking. 



 

 

Het is wel leuk om weer iets als bandana’s te doen: wel herkenbaarheid, maar ieder kan er zijn eigen 

invulling aan geven. Als er meer duidelijkheid is van SJV, kan organisatie starten. 

 

Sportdag 

Vergunning is rond, organisatie loopt. Contract blijkt nog niet getekend, want verkeerde namen stonden 

op contract. Lucie vraagt bij Ben na. 

Er blijft ieder jaar geld over van de 2.000 euro begroting. Daarnaast wordt er ook dit jaar weer gekeken 

naar sponsoring omdat dat vorig jaar goed werkt. Gezien OV overall ook aan de onderkant zit van de 

begroting, is er een mogelijkheid om te kijken of we iets van materialen willen aanschaffen. 

 

Financiën 

Nagenoeg iedereen heeft betaald op 2 gezinnen na. Dat betekent dat er 700 euro meer binnen is 

gekomen dan begroot, waarschijnlijk omdat er net wat meer nieuwe ouders zijn die het volledige 

bedrag betaald hebben. Er wordt even gediscussieerd over kinderen die gedurende het jaar 

overvliegen naar Unit 5 of die een deel terug zouden moeten krijgen. Voor nu nog klein groepje, maar 

goed om rekening mee te houden naar de toekomst. 

De totale uitgaven zijn begroot op 16.700 euro. Er is nu 1.880 euro uitgegeven. Nu is begin van het jaar 

altijd lager, omdat er nog veel activiteiten komen. Laura checkt nog even met school of er nog 

openstaande facturen van Sinterklaas zijn. 

Goed om iedere keer even balans op te maken en te kijken hoe we ervoor staan, want we zitten nu 

naar verwachting wel onder begroting, dus dan kunnen we tijdig nadenken over of we daar nog iets 

mee willen. 

 

Rondvraag en WVTTK 

Bas: we zouden eigenlijk in tweede helft van het jaar ook nog een introductie organiseren voor nieuwe 

ouders. Bas neemt contact op met school hierover. 

  

  


