Notulen OV overleg 09-12-2020
Aanwezig: Laura, Bas (V) , William, Lucy, Hans, Samira, Karin (team), Karlijn (N)
- stand van zaken schoolteam/Corona/ziekmeldingen:
Karin vertelt de ervaringen rondom ziekte en afwezigheid op school. Uitval valt gelukkig mee
tot op heden mee. Testbeleid bij klachten maakt dat mensen eerder (kortdurend) thuis
blijven, vooralsnog is dit door school steeds op kunnen lossen
We maken een rondje onder de aanwezigen.
Opgemerkt wordt dat het laagdrempelige contact wat lastiger is met de Corona maatregelen.
Zeker wanneer kinderen verspreid over de units zitten en ouders aan één kant van het plein
de kinderen ophalen. De uitnodiging om dan over het terrein naar beide kanten te komen. In
situaties waarin dringend wil spreken schroom niet om te mailen.
- stand ouderbijdrage
Inmiddels is voor 350 kinderen betaald. Voor 6 kinderen van 6 verschillende ouders is niet
betaald. In totaal gaat het nog om 200 euro te ontvangen ouderbijdrage. Tweede herinnering
gaat een dezer dagen de deur uit.
- stand financiën
Sponsorverzoek bijgaand heeft 400 euro opgeleverd. Deze kan besteed worden aan tuin cq.
gastdocent.
Kwartaalstart begroot 300 euro voor uitnodiging. Nog 3000 euro te besteden dit jaar.
Excursies 6500 euro begroot nu 150 euro afgeschreven voor gastdocent koken.
Sinterklaas 1100 euro begroot. Vooralsnog 900 euro uitgegeven (aangezien recent, komt
mogelijk nog wat bij).
Enige discussie over waar het budget voor gastdocent (naast budget vanuit sponsoring)
vandaan komt. Gastdocent onder incursie wanneer het echt iets vervangends is voor
excursie die vanwege corona maatregelen die door kan gaan (bijv. boswachter, hiphoples,
sterrenkunde etc.). Kan de begroting achteraf gewijzigd worden door het schuiven van
potjes. Bij vaststellen begroting is dit jaar uitgesproken dat de begroting ingewikkeld is dit
jaar en om die reden de begroting een op een overgenomen van vorig jaar en de flexibiliteit
te nemen hier in af te wijken. Afwegingen worden in het OV bestuur en in samenspraak met
school zorgvuldig besproken en gemaakt. Hans vult aan dat begroting altijd een voorspelling
is en onmogelijk is als exact voor dezelfde post wordt uitgegeven dus daar zitten marges in.
Uitgangspunt dat het de kinderen ten goede komt en hier verantwoording over af kunnen
leggen op de ALV. Gezien de verwachtingen dat bepaalde zaken dit jaar minder kostbaar
gaan zijn of geannuleerd worden, kiezen we ervoor bepaalde evenementen als afgelopen
Sint en komende Kerst nu wel Coronaproof door te laten gaan, ook als dit wat meer budget
kost.
Lucy brengt in dat de discussie budget U1 en de overige Units opnieuw speelt en onduidelijk
is welke afspraken daarover zijn. Lijkt wenselijk dat bij gezamenlijke activiteiten vooraf
besproken wordt welke (financiële) bijdrage U1 heeft. De optie om ouders te laten
deelnemen aan de OV is niet mogelijk aangezien geen leden zijn van oudervereniging
Wittering.nl als kind nog niet op school zit.
- (terugblik)kwartaal start

Opkomst was groot. Positieve feedback ontvangen en als interessant en ook laagdrempelig
ervaren. De tijd was mogelijk wat kort om alle filmpjes te bekijken. Ondanks enige
onzekerheid over het verloop vooraf als erg succesvol ervaren. Normaliter moment MR en
OV nieuwe ouders te begroeten. Meenemen voor volgende kwartaal start. Bespreken of
wenselijk is of iemand van school aanhaakt om opkomende vragen te beantwoorden.
Besluiten dit te scheiden van elkaar. OV en MR stellen gezamenlijke uitnodiging op en kan
door Chantal verspreid worden. Bas pakt dit op.
Volgende kwartaalstart staat gepland op wo 24 februari. Lucie wil hierin wat betekenen in de
organisatie. De vraag aan Mirjam of zij ook iets kan en wil betekenen? Anders heeft Karlijn
aangeboden wat te willen betekenen in de organisatie.
- terugblik Sintviering
Sinterklaas heeft er dit jaar voor gekozen om geen individuele schoencadeautje te kopen,
daar er andere jaren veel kritiek was op de kwaliteit van de cadeautjes en hij heeft dit jaar
het geld aan gezamenlijk cadeau. Geluiden dat het schoenzetten als wat teleurstellend werd
ervaren. De link met het gezamenlijke cadeau werd door de kinderen mogelijk onvoldoende
gelegd. De aandacht voor het schoen zetten is er zeker geweest in de vorm van een
persoonlijk gedicht voor alle kinderen in U2 en U3 (in U4 surprises). In U2 kregen de
kinderen het gedichtje mee naar huis. In U3 was dit een kring gedicht en heeft dat de ouders
mogelijk in veel gevallen niet bereikt. Andere jaren werd dit gemaild en biedt dat de ouders
de mogelijkheid hier met de kinderen nog over te hebben. De aankomst, in de vorm van
koets en paarden, was erg geslaagd.
- kerstviering
Laura, Hans en Karlijn zorgen samen met nog enkele ouders dat er voor ieder kind een
Coronaproof ontbijt aanwezig is. Janne speelt een rol in workshop U4 in kerstsfeer. Er wordt
een Stuif es in georganiseerd. Er zijn kerst thema gerelateerde activiteiten rond eten,
muziek, bewegen in het gebouw. Om 12 uur wordt op 3 plekken een kerstfilm aangezet.
- mogelijkheid incursie (ipv excursie, mutinta zou dit overleggen met Marianne)
Mogelijkheden worden onderzocht vanuit school en voorgelegd aan Hans budgettaire
bezien.
- sportdag
De voorbereidingen zijn in gang. De hoop is dat er in ieder geval iets met kinderen kan
plaatsvinden. In januari komt de commissie opnieuw bij elkaar. De aanvraag verlenging
contract huur terrein OJC is gestagneerd in Corona tijd en wordt doorstart gemaakt.
-WVTT
Samira vraagt naar ideeën over Carnaval en Pasen. Lijkt wenselijk alvast voor Carnaval wat
afstemming te zoeken, aangezien carnaval dit jaar vroeg valt (12 feb). Samira biedt aan om
de organisatie rond Carnaval op te pakken. Karin vraagt binnen tam na wie aanspreekpunt
gaat zijn en koppelt dit terug.
Karin: Vraag rond deelname school tijdens OV vergadering. In toekomst agenda vooraf
bekijken en daar gewenste (duur) aanwezigheid op bepalen.
Voorstel nieuw overleg: di 8 februari om 20.00 uur

