
OV-vergadering  

Maandag 19-12-2022 

 

Aanwezig:  Hans Lantinga,  William Haak,  Janne Krop, Laura van den Bol, Lucie Hemminga, Karlijn 

Horvers, Pia Duivenbode, Nicole Cuijpers, Linda Goesten 

Namens Wittering.nl: Kim Cleijn  

De volgende punten zijn besproken: 

Ouderbijdrage stand van zaken 

Voor 11 leerlingen is de betaling nog niet ontvangen. Er ontstaat daardoor een tekort van 650 euro 
op de begroting. In overleg met school wordt gekeken hoe dit tekort kan worden aangevuld. De ov 
wil graag betere afstemming met school betreffende de communicatie over de ouderbijdrage.   

-kerst  

Alles is geregeld. Er is veel animo vanuit de ouders om te ondersteunen.  

-kwartaalstart 3 

Een spreker, een van de ouders, heeft zich gemeld. Uiteindelijke afstemming zal plaats vinden in 
januari over de details.  

-excursies stand van zaken 

In januari is een overleg met de school over de plannen wat betreft de excursies. Dit om de 
voortgang te bewaken en te voorkomen dat er in de laatste weken van het schooljaar nog last 
minute excursies moeten worden geregeld. Voor unit 4 is een plan gemaakt maar nog niet 
vastgelegd. 

Vraag vanuit de OV is of school aan het begin van het jaar een plan kan maken voor wat betreft 
excursies. Vanuit school wordt aangegeven dat de excursies ondersteunend zijn aan de 
kernconcepten. De uiteindelijke invulling van het kernconcept wordt pas net voor de aanvang van 
het kernconcept bepaald om in te kunnen haken op de actualiteit. De bijpassende excursie kan ook 
dan pas worden bepaald.   

-unit 5 update stand van zaken overleg met Lucie 

Vanuit het idee dat unit 5 een doorlopende leerlijn is vanuit unit 4, wordt er gekeken hoe de 
kinderen van unit 5 kunnen worden betrokken bij de activiteiten, georganiseerd door de OV. Het 
betreft met name de financiering van de activiteiten voor deze kinderen. Voor 5.1 kinderen, kinderen 
die het laatste jaar van de wittering al overvliegen naar unit 5, is het idee dat voor hen een 
gereduceerde vrijwillige ouderbijdrage wordt gevraagd. Voor kinderen, niet afkomstig van wittering,  
zou kunnen worden gekeken naar financiering door “campus aan de lanen” De activiteiten waarover 
wordt gesproken zijn sportdag, zomerfeest en schoolverlatersactiviteiten. 

 



-rol secretaris overdracht  

Laura gaat de OV verlaten. Karlijn geeft aan de functie als secretaris te willen overnemen. Dit 

zal gebeuren met ingang van het volgend schooljaar.  

-Centrale opslag documenten (update) 

De dataopslag wordt gevuld. In een klein groepje wordt verder gekeken hoe het systeem in te 

richten. Vervolgens wordt dit uitgerold naar de verschillende commissies en de ov-

bestuursleden.  

 

-herverdeling taken/communicatie  

Voor communicatie vanuit de sportdag commissie richting school zal Kim de contactpersoon 

zijn. Voorheen liep dit contact via de gymleraar. 

 

-Sint viering volgend jaar  

Het idee is er dat de GW school en Wittering meer samenwerken. Sint zou daar een voorbeeld 

van kunnen zijn. Afgelopen viering was dat niet mogelijk omdat de viering op verschillende 

dagen was gepland. We weten nog niet welke plannen er zijn voor Sintviering 2023, wel 

adviseert de OV dat het handig is om Sinterklaas alvast te informeren dat hij moet komen. Het 

is fijn als dat geregeld is en vaststaat. Kim vraagt dit na.   

 

 

 

 


