
Notulen OV-vergadering  

Donderdag 8 september 2022 

20-22u 

Aanwezig: Bas, Mirjam, Hans, Samira, Karlijn, Linda, William, Janne, Laura, Marieke (school) 

Afwezig: - 

Vergaderschema  
 

Datum Locatie Notulist 

Donderdag 8 september  William Laura 

Woensdag 2 november  Janne Karlijn 

Maandag 19 december Linda  William 

Dinsdag 31 januari  Hans Lucie 

Maandag 3 april  Karlijn Janne 

Dinsdag 23 mei Mirjam Laura 

Donderdag 6 juli  William Mirjam 

 

 

Samira neemt het woord: 

Dat ze heeft besloten te stoppen. Ze heeft het met heel veel plezier gedaan. Vanaf 2017 

begonnen met BBQ (3x) en tal van andere activiteiten maar nu besloten dat het een mooi 

moment is dat ze ermee stopt. Een erg drukke agenda privé. Ze wil ons hartelijk bedanken. 

Stand van zaken school:  

met de start al best wat uitdagingen. Guus komt snel terug, Lisanne na de herfstvakantie. 

Best wat mensen die halverwege de dag naar huis gaan. Bijvoorbeeld door long-cid (4 

docenten). 

Er loopt ook een sollicitatie procedure nu. Veel reacties daarop. De sfeer is goed op school.  

Inspelen op Corona wordt op regie-niveau besproken. Wij geven feedback; zet ons in als het 

nodig is.   

Verdeling taken: 

Sinterklaasfeest U2 (Laura) 

kerstviering U3 (Lucie en Linda) 

Kwartaalstarts Chantal en Kim (Mirjam en Janne) 

Excursies Hilde en Marianne, Katja, Laura (Laura) 

Sportdag Geert (Lucie) 



schoolfotograaf Chantal (Linda) 

W3D Chantal (William) 

Carnaval U3 (Karlijn) 

Pasen U4 (Laura) 

Zomerfestival Chantal en Kim (Linda, Karlijn) 

Informatie avonden nieuwe ouders Chantal, Kim (Linda) 

Buitenruimte Tamara en Kim (Janne) 

 

Activiteit schoolkamp: 

is iets wat jaren terug al door de kinderen werd georganiseerd. Langzaamaan is dit steeds 

meer overgenomen door de ouders die nu het voortouw nemen. Misschien zou dit tijdens 

een informatie bijeenkomst over het VO gemeld kunnen worden.  

Profilering OV: 

Op de website en tijdens de ALV moeten we duidelijk vertellen welke commissies er zijn, dat 

we met budgetten werken, niet in iedere commissie zit ook een bestuurslid. En lang niet alle 

activiteiten hebben een commissie etc. 

Linda en Lucie stellen iets op. In de komende nieuwsbrief wordt dit vermeld.  

Presentatie vanuit school tijdens kwartaalstart 1 

Marieke gaat na hoe de bijdrage van school ingevuld zal worden tijdens de kwartaalstart. 

Sowieso speerpunten en sfeerimpressie. Misschien goed om over verschillende 

onderwerpen die leven iets te vertellen en dat ouders kunnen kiezen waar ze aan kunnen 

deelnemen. Het start met de ALV en dan komt de input van school.  

Agenda: 

ook komt ter sprake hoe school ervoor kan zorgen dat afspraken in de agenda komen van 

ouders. Is social schools niet uit te breiden? Ouders verwennen door het verschillende keren 

te sturen of eenmalig iets toesturen dat ze dus gedwongen worden het te noteren. Of een 

soort afspraak planner opzetten.  

Informatie bijeenkomst voor nieuwe ouders: 

Tijdens de kwartaalstart in februari houden we weer een informatie bijeenkomst voor 

nieuwe ouders. De laatste informatie bijeenkomst was tijdens het Zomerfestival. Daarom de 

keuze om dit tijdens de derde kwartaalstart in februari weer te doen. Linda organiseert dit 

iom de MR en Chantal.  

Overdracht Bas en Linda 



Linda is deze vergadering nieuw. Zij heeft zich aangemeld nav de oproep in de nieuwsbrief. 

Omdat Bas afscheid heeft genomen zijn wij op zoek naar een nieuwe voorzitter. Linda geeft 

aan deze rol op zich te willen nemen.  

Bas neemt contact op met Linda om lopende zaken over te dragen.  

Sportdag 

contract met OJC is nog steeds in de maak. Bas heeft Ben nog eens een mail gestuurd.  

OV-vacature 

Komende nieuwsbrief aangeven dat er een vacature is omdat Samira vertrekt. Met name 

ouders met jonge kinderen omdat gezien de huidige samenstelling er over enkele jaren een 

aantal huidige bestuursleden afscheid zal nemen. 

Ov-etentje 

op 15 september. Hans probeert te regelen of we op de Binnendieze kunnen varen. Dan 

moet je om 17.50u zijn bij de opstapplaats zijn, in de buurt van Uilenburg.  

Jaarrekening 

De jaarrekening komt precies uit. Hans informeert bij Chantal dat de Oekraïense kinderen 

geen mail moeten krijgen voor de inning van de ouderbijdrage.  

ALV voorbereiding 

Mirjam en Janne doen inkopen voor de kwartaalstart en kijken wat er nog in de kast ligt. De 

sheets waarin wordt weergegeven wat de OV precies doet worden iom Linda, Lucie en Hans 

samengevoegd tot 1 presentatie voor tijdens de ALV. 

  

 


