
OV-vergadering  

woensdag 6 juli 2022 

Aanwezig:  Hans Lantinga, Bas de Gier, Mirjam Spansier, William Haak, Amira Lazaar, Janne Krop, 

Laura van den Bol, Lucie Hemminga, Karlijn Horvers  

Namens Wittering.nl: Kim Cleijn  

De volgende punten zijn besproken: 

Zomerfestival: Voor het zomerfestival 2022 is alles geregeld.  

Verantwoordelijkheid OV: financieel kader en veiligheid 

We constateren dat we als OV een verantwoordelijkheid hebben, maar hier niet altijd uitvoering aan 
(kunnen) geven omdat wij niet op alle commissies zicht hebben. Het is onze taak om ervoor te zorgen 
dat begrootte activiteiten worden uitgevoerd binnen financiële kaders en met het oog voor 
veiligheid. Fijn dat er zoveel commissies zijn die daarin de uitvoering op zich nemen, daar willen we 
ook graag op vertrouwen en niet gaan overnemen of controleren als dat goed loopt. Daarbij willen 
we voor komend jaar de volgende activiteiten strarten: 

- organogram hoe de opbouw van de OV in elkaar steekt, inclusief een lijst met de 

verschillende commisies. Dit kan dan gepubliceerd worden op faceboek/website/ALV 

- contactpersoon vanuit het bestuur aanwijzen per commisie 

- centrale opslag van documenten faciliteren zodat draaiboeken en plannen, indien 

aanwezig zijn, centraal worden opgeslagen zodat continuiteit gewaarborgd wordt.  

. De contactpersonen worden volgende vergadering geselecteerd. Lucie zal, in plaats van Bas, de 

opzet van de centrale opslag van documentatie op zich nemen. 

 

 U5 (en U1) deelname activiteiten: update vanuit werkgroep Lucie en Janne 

De werkgroep had vanuit school geen reactie vanuit school ontvangen.  Dit punt schuift door naar 

volgende vergadering. Kim zal volgend jaar een rol vervullen in de discussie over ouderparticipatie 

binnen Unit 5. Er zal eerst een visie moeten komen om daarna vanuit de visie te kijken hoe deelname 

kan worden ingeregeld en voor welke activiteiten dit dan gaat gelden. Na de vakantie zullen Kim, 

Guus en Lucie hiervoor bij elkaar komen.  

Excursies  

Voor dit jaar zijn de excuries geregeld. Voor het volgend schooljaar zal, door Kim, vanaf het begin van 

het schooljaar hiervoor aandacht worden gevraagd. 

 

Buitenruimte 

Zoals voor alle commisies, wordt ook voor commisie buitenruimte een contactpersoon bepaald. 

Tevens is het voorstel om Tamara volgend jaar een keer te laten aansluiten bij de OV vergadering. 

6. Bezetting bestuur volgend jaar 



Bas heeft aangegeven dat hij het voorzittersschap van de OV wil overdragen. Vanaf volgend 

schooljaar heeft hij geen kinderen op Wittering.nl meer. Er wordt gezocht naar een nieuwe 

voorzitter. 

7. Financiën algemeen 

Het budget is rond en, zoals het er nu naar uit ziet zal alles binnen het budget kunnen worden 

uitgevoerd. Rondom het toppic vrijwillige ouderbijdrage wordt binnen Signum gewerkt aan een 

richtlijn. De huidige methode/werkwijze moet getoetst worden aan de nieuwe richtlijn zodra deze 

bekend is. 

 

Rondvraag:  

Wie neemt de rol van de voorzitter waar tijdens de ALV.  Eerste week na vankantie hierover een 

besluit nemen, eventueel kunnen we dit samen als bestuur doen. 

Donderdag 8 september 1e vergadering  

 


