
Notulen OV vergadering  

Wanneer:  30-06-2021 

Aanwezig:  Bas(V), Hans, Samira, Karlijn, Lucie, Laura, Janne, William(N), Mutinta (school) 

Afwezig:  Mirjam 

Agenda 

1. Zomerfeest (wel of niet, invulling, timing) 
2. Nieuwe regels t.a.v. vrijwillige ouderbijdrage: https://www.poraad.nl/nieuws-en-

achtergronden/wetgeving-vrijwillige-ouderbijdrage-wordt-aangescherpt-waar-moeten-
scholen 

3. Laatste schooldag voorstel Circusvoorstelling (zie onderstaande bijlage) 
4. Feedback schoolfoto’s 

 

Zomerfeest  

Hoewel er behoefte is aan het “zomerfeest”, is dat, in verband met de geldende corona maatregelen 

nog steeds niet echt mogelijk. De regels zijn niet geheel duidelijk maar zonder vooraf te testen is er 

alleen op 1,5m iets mogelijk.  

Op de oproep voor vrijwilligers voor de organisatie, die in de nieuwsbrief is geplaatst, zijn tot op 

heden geen aanmeldingen binnengekomen. 

De situatie na de zomervakantie is nog te onzeker om nu al iets te organiseren. Afgesproken is om na 

de zomervakantie de situatie opnieuw te beoordelen en op dat moment actie te ondernemen om 

eventueel een “zomerfeest” te organiseren. Karlijn en Bas hebben aangegeven dat zij, na de 

zomervakantie, niet in staat zijn om een leidende rol vervullen in de organisatie.   

Verder is door Janne aangegeven dat het binnenkijken in de school ook gemist wordt en dat 

misschien, middels een livestream door kinderen, weer eens een kijkje genomen kan worden in de 

school. Mutinta geeft aan dat dat voor het einde van het schooljaar moeilijk te realiseren is. 

Afgesproken is om dit misschien en plaats te geven bij de eerste kwartaalstart.  

 

Nieuwe regels t.a.v. vrijwillige ouderbijdrage 

Strekking van het verhaal vanuit het ministerie is dat de ouderbijdrage vrijwillig is en dat kinderen 

niet mogen worden uitgesloten. Op dit moment is dat bij de wittering ook niet het geval. Stichting 

“leergeld”, die op dit moment nog een gedeelte van de ouderbijdrage betaald, als de ouders deze 

niet kunnen betalen, stopt hier mee.  

De OV voldoet aan de gestelde eisen. Wel moet de verwijzing naar de stichting “leergeld” worden 

verwijderd en in de schoolgids moet expliciet worden vermeld dat de bijdrage vrijwillig is.  
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Laatste schooldag voorstel Circusvoorstelling 

Vanuit school is de vraag gesteld of de OV, voor de laatste schooldag, een circusvoorstelling te willen 

bekostigen. De voorstelling wordt gegeven door een professionele groep die 2 voorstellingen geeft 

van 3 kwartier tot een uur. Bij goed weer buiten maar bij slecht weer kan dit in de grote gymzaal.  

OV is akkoord om de voortelling te bekostigen (1150 euro). Tevens wordt door de OV op deze dag 

een ijsje bekostigd. Vanuit school wordt een voorkeur aangeven voor de ijscoboer (contact gegevens 

bekend bij Samira) of waterijsjes via de AH. Indien er vanuit school een voorkeur is voor waterijsjes 

dan is daarvoor nog wel de support van de OV nodig.  

Feedback schoolfoto’s 

2 klachten binnengekomen over hoe de kinderen op de groepsfoto’s staan (door corona was er geen 

support van ouders mogelijk en zijn geen individuele foto’s gemaakt) De fotograaf ging gehaast te 

werk zonder oog voor de details. Klachten worden doorgenomen met de fotograaf.  

 

Rondvraag 

Geen bijzonderheden bij de rondvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


