
 

 

Notulen Oudervereniging 

20 september 2021 

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

Aanwezig vanuit school: Sanne van Santvoort 

Deel 1. met vertegenwoordiger van school 

Corona stand van zaken 

Geen bijzonderheden, school is weer goed van start gegaan. Vanaf vandaag hoeft niet meer de hele 

klas naar huis bij een klasgenoot met Corona. Een teamlid is nog niet volledig hersteld van de nasleep 

van Corona. Er mogen weer toernooien georganiseerd worden met andere scholen. 

 

Verbouwing 

Er komt een verbouwing bij unit 1. 

 

Budget keukentje 

School gaat spullen voor het keukentje aanschaffen. Dit was eerder ook zo met de OV besproken. Dit 

komt niet meer ten laste van het schooljaar 2020-2021, want dat is al afgesloten. Maar ook dit jaar is er 

weer budget voor aanschaf van dergelijke spullen. 

 

Beweegonderwijs vacature 

School is nog druk op zoek naar een beweegspecialist. Valerie heeft 1 oktober haar laatste werkdag. 

De oproep wordt gedeeld op de OV facebookpagina en via LinkedIn gedeeld waar nodig. 

 

Kwartaalstart november 

Miriam vraagt zich af of het mogelijk is om in november weer een fysieke kwartaalstart te  houden. 

School staat hier in beginsel niet negatief tegenover, geeft Sanne aan. Het is ons niet duidelijk welke 

regels dan gelden. Goed om dit vast uit te zoeken en ons vast voor te bereiden op verschillende 

scenario’s. Sanne vraagt bij Karin na hoe Signum staat tegenover een fysieke ontmoeting en welke 

maatregelen dan gelden. Bas zoekt ook na hoe andere scholen hiermee omgaan. 

 

Deel 2. met alleen de oudervereniging 

Vergaderdata 

Laura heeft een voorstel gedaan voor vergaderdata en notulisten. Niemand heeft bezwaar. 

Datum Locatie Notulist 

20 september Digitaal Janne 

9 november  Laura Karlijn 

22 december Bas Mirjam 

3 februari Hans Lucie 



 

 

14 maart Karlijn Samira 

10 mei William Laura 

6 juli Mirjam William 

 

 

Jaarverslag 2020-2021 

Hans licht de jaarrekening toe en beantwoordt vragen. Op een aantal plekken wordt het verslag 

aangepast, zodat dit duidelijker is. 

Het valt op dat er op een aantal posten wel budget beschikbaar was voor aanschaf van materialen en 

de buitenruimte, maar dit niet is gerealiseerd. Dat is jammer en dat willen we dit jaar voorkomen. Bas 

bespreekt dit met Karin; wat zijn de plannen en welke hulp van OV is hierbij welkom? Op basis daarvan 

besluiten we hoe we hier dit schooljaar mee verder gaan. 

 

Begroting 2021-2022 

Het voorstel van Hans is om de ouderbijdrage gelijk te houden aan het voorstel van vorig jaar en een 

deel van de inkomsten vanuit de reserve (overschot ‘19-‘20) te halen. Daarnaast is ook het voorstel om 

meer uitgaven te begroten dan inkomsten, zodat we nog meer op onze ruime reserves interen. Dit is 

conform eerdere besluit in de ALV, echter het is ons tot nu toe niet gelukt om dit besluit uit te voeren, 

vanwege de Corona-jaren. Bestuursleden zijn het eens met dit voorstel voor de ALV. 

 

ALV proces 

Voorstel van Bas is om dezelfde opzet als vorig jaar te hanteren; 

- Presentatie in powerpoint beschikbaar stellen aan ouders 

- Online survey uitzetten onder ouders om in te stemmen met jaarrekening 20-21 en begroting 

21-22 

- Volgende week verspreiden onder ouders via ‘extra’ nieuwsbrief 

- Een reminder in de nieuwsbrief van oktober 

- Daarmee is de ALV eind oktober formeel afgerond met een vastgestelde jaarrekening en 

begroting 

- Versturen verzoek betalen ouderbijdrage kan dan ook eruit 

Bestuursleden zijn het eens met dit voorstel en deze globale planning. Bas maakt de presentatie en 

survey en Hans zorgt voor het afronden van de financiële presentatie en brief kascommissie. 

 

Zichtbaarheid OV 

We vinden het belangrijk dat de OV zichtbaar is voor alle ouders. We kiezen ervoor om op de website 

van school van alle bestuursleden een fotootje, naam en kindernamen te zetten. Met een verwijzing 

naar ons algemene emailadres. Deze fotootjes komen ook in de presentatie. 

Allen sturen een recente pasfoto naar Laura. 

 

Activiteitenverdeling 

Sinterklaasfeest   Laura 

Kerstviering   Janne 

Kwartaalstart   Miriam en Laura 

Excursies   Hans vanuit OV contactpersoon voor commissie 

Sportdag   Lucie vanuit OV contactpersoon voor commissie 

Schoolfotograaf   Laura vanuit OV contactpersoon voor commissie 



 

 

W3D    Lucie en Bas 

Carnaval   Samira 

Pasen    Samira en Hans 

Zomerfestival   Karlijn 

Intro avonden nieuwe ouders Bas en Karlijn/William 

 

Lief en leed 

Laura heeft voor twee teamleden een attentie gekocht ivm vertrek. 

  


