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Mutinta, Laura, Hans, Janne, Karlijn, Lucie, Mirjam, Samira, William, Bas
Bas

Vanwege de situatie rondom Corona, was dit een wat ander OV vergadering dan gebruikelijk. Ten
eerste was het overleg online (Teams) en ten tweede was er geen uitgebreide agenda omdat niet
duidelijk is wat de Oudervereniging voor rol kan spelen dit jaar.
Stand van zaken school onder de Corona omstandigheden
Mutinta geeft aan dat het relatief goed gaat op school. Er zijn diverse besmettingen van
ouders geweest, die niet tot verdere problemen op school hebben geleid. Omdat
leerkrachten nu veel sneller uitvallen wanneer ze klachten hebben en zich moeten laten
testen, is de bezetting regelmatig een uitdaging.
Organisatie evenementen door OV
Al brainstormend is geconcludeerd dat we dit jaar vooral willen kijken wat er wel kan en niet
te wachten tot alles weer “normaal” is. Het bestuur staat positief tegenover het wat vrijer
omgaan met de bestedingen. De begroting is gelijk aan die van vorig jaar gehouden, maar
wat schuiven tussen de potjes zal dit jaar nodig zijn om toch voor de nodige verbinding te
kunnen zorgen als OV.
Sinterklaas: intentie is om het door te laten gaan. In verband met de leeftijd van de Sint zit
hij echter in de risicogroep, dus het zal buiten moeten met de nodige voorzorgsmaatregelen.
Karlijn, Mirjam, Laura en Lucie gaan aan de slag voor Sinterklaas.
Kerst: ook hier is de intentie te kijken wat wel mogelijk is. Janne en Laura bieden aan dit op
zich te nemen.
Kwartaalstarts: Janne, Mirjam en Lucie pakken de volgende kwartaalstart op, die op 17
november zal plaatsvinden.
Excursies: Nu het lastig is op pad te gaan, worden de ideeën geopperd om geen excursie
maar en “incursie” te doen: het inhuren van mensen die naar school komen. Mutinta zal dit
doorgeven aan Marianne en terugkoppeling geven over hoe de OV kan helpen.
Sportdag: Het is onzeker of dit door kan gaan. Besluit is genomen dat eventuele
voorbereidingen die ruim van tevoren getroffen moeten worden (zoals bespreken veld OJC)
ook gestart worden om de opties open te houden. Lucie laat het bestuur weten welke
kosten hiermee gemoeid zijn zodat snel per email / whatsapp een besluit genomen kan
worden genomen over het al dan niet maken van de kosten.
Lucie neemt contact met Bas op over het afsluiten van het meerjarige contract met OJC
omtrent gebruik van het veld. Dit wachtte op correcte inschrijving KvK, dit is inmiddels
geregeld.

W3D: Het is niet waarschijnlijk dat de wandel 3-daagse door gaat. We wachten af.
BBQ/Zomerfestival: Voorlopig geen actie, in de loop van 2021 kijken we of we wat kunnen
opstarten.
Pasen: Voorlopig geen actie, in de loop van 2021 kijken we of we wat kunnen opstarten.
Algemene Leden Vergadering
De online variant van de ALV is succesvol afgerond. Besluiten die genomen zijn:
1. Decharge verleend voor begrotingsjaar 2019-2020
2. Begroting 2020-2021 is goedgekeurd
3. Zittende bestuur is door de leden geaccepteerd
Er hebben 30 mensen gestemd. Er waren 4 vragen, deze zijn allen beantwoord door Bas.g
Stand van zaken OV bijdrage
Hans heeft het bestuur bijgepraat over de oproep tot bijdrage. Dit loopt goed, vergelijkbaar
met andere jaren. De extra complexiteit doordat er deze keer 6 tarieven in plaats van 3
tarieven zijn, is met behulp van WIS goed geïmplementeerd in de tool. Geen
bijzonderheden.
Mogelijkheid tot doen van extra donatie door ouders
Diverse leden geven aan dat het niet duidelijk was dat er een extra storting kan worden
gedaan, onder vermelding van een voorkeursdoel (ofwel buitenruimte, ofwel gastdocent
techniek). In de volgende nieuwsbrief (eind oktober) zal dit nogmaals onder de aandacht
worden gebracht (actie Laura) en Chantal zal gevraagd worden ook een pushbericht uit te
sturen (actie Laura).
Volgende vergadering
Volgende online vergadering is gepland op 9 december. We zullen dan in ieder geval
Sinterklaas evalueren en Kerst bespreken.

