
Notulen  

OV-vergadering digitaal 20.00uur 11-02-2021  

Aanwezig: Bas (v), Hans, Janne, Samira, Mirjam, Karlijn, William, Lucie, Laura (n), Sanne (school) 

Hoe gaat het met het team 

Sanne: Het gaat goed, we merkten dat we goed op elkaar ingespeld waren tijdens de lockdown dus 

even schakelen toen het omgedraaid werd. Wel weer net 1 week voor de vakantie, dat maakt opstart 

lastiger. Fijn kinderen te zien, letterlijk. Sneeuwval was nog even spannend, maar goed gekomen. 

Collega’s gaan goed om met de regels die er gelden. 1 collega vindt het wat spannend maar dat gaat 

ook goed. Bas vond het fijn dat er niet hele units naar huis gestuurd worden bij quarantaine. 

Complimenten hoe daar toch een Wittering draai aan gegeven is. Dat is fijn geeft sanne aan, fijn te 

merken dat het gewaardeerd wordt en dat ouders tevreden zijn met de manier hoe het is 

ingestoken. Een ouder had zorgen geuit over de maatregelen. We waren in dubio wat wij hiermee 

moesten. We kwamen tot de conclusie dat we daar als OV niks over te vinden hebben. Daar is het 

schoolteam voor en eventueel de MR. Dat hebben we per mail kenbaar gemaakt. Karin en MR zijn 

het erover eens dat dit de juiste weg is. Wij als OV moeten hier in ieder geval niet bij betrokken 

worden.  

Fijn ook om te zien dat er binnen het schoolteam ook de ruimte is wanneer men bepaalde zorgen 

deelt, dat hier dan om een prettige manier invulling aan wordt gegeven. 

Wat betreft Corona ook geen spannende dingen te melden. Bij de kinderopvang is het wel puzzelen. 

Het team is redelijk buiten schot gehouden. 

Carnaval 

Samira is door Karin benaderd of ze wat lekkers voor de kinderen wil kopen. Voor iedere unit wordt 

er ook een leuke activiteit georganiseerd er is de mogelijkheid om een film te kijken. Samira heeft 

alle versnaperingen per slee vandaag naar school gebracht. 

Fijn dat Carnaval in ieder geval door kan gaan. 

Kwartaalstart 24 februari 

Lucie geeft aan dat Karin hier vooral druk mee is. Morgen spreken Mirjam en Lucie met Karin om 

verdere details af te spreken. Twee online sprekers komen er. Karin heeft de sprekers geregeld. 

Onderwerp is diversiteit. Aftrap is een van de bestuurders van Signum. In kleinere groepjes wordt er 

over stellingen gesproken. De wethouder sluit het af. Er is verder geen hulp meer nodig momenteel 

geven Mirjam en Lucie aan. 

Status ‘incursies’ 

Dit woord betekent eigenlijk totaal iets anders, maar we bedoelen een excursie in de school. 

Afgelopen maandag heeft Sanne dit besproken op school. Nu vindt het kernconcept golven plaats. 

Muzieklessen vinden in dit kader plaats. Er ligt een aanvraag bij Huis 073 (voorheen Babel). Er zijn 

verschillende ouders die misschien ook nog een bijdrage gaan leveren. De afgelopen periode waren 

er kooklessen met een inhouse kok. Het was een fantastische beleving op alle fronten vonden de 

kinderen. Het keukentje is niet meer wat het was. Hier zou wel een investering gedaan kunnen 

worden om het kookgerei op orde te brengen. Ze stelt voor dat wij als OV hier eens over na kunnen 

denken. Bas geeft aan dat we sowieso ons af moeten vragen hoe we naar het budget kijken. Wat er 



gebudgetteerd is loopt niet zoals gepland. We willen vooral kijken hoe we kunnen helpen. Geen 

onzinnige dingen maar wel te verantwoorden. Dit is het goede jaar om in zoiets te investeren. Het is 

iets wat buiten de ‘basis’ valt. Het is iets extra’s maar wel heel nuttig. Iedereen is het ermee eens dat 

het goed is wanneer school met een concreet voorstel komt. Sanne stuurt een voorstel naar Hans, hij 

stuurt dit rond naar de rest. 

Wat betreft de huidige regelgeving ligt het nu stil dat er externen in de school komen. Alleen dat wat 

noodzakelijk is dat kan. Liever wil je niet dat men zich onder de kinderen gaat mengen. Ook met een 

drama les moet de afstand bewaakt worden. Het vindt nu niet plaats. We weten niet wanneer hier 

versoepeling komt.  

Bas geeft aan dat de OV er in ieder geval voor open staat om dit te ondersteunen. 

Janne vraagt zich af of Huis 073 geld kost. Dit is in de basis gratis tenzij je uitbreiding wilt. Ouders die 

iets verzorgen zullen de kosten kunnen declareren voor materiaal. 

Excursies zijn momenteel totaal niet aan de orde. 

Wat kunnen we in de rest van het schooljaar nog organiseren? 

Er is geld maar er zijn nauwelijks mogelijkheden. Als iemand wel een idee heeft misschien kan Sanne 

het nog eens onder de aandacht brengen bij het schoolteam. Sanne gaat gerichter kijken naar het 

huidige en volgende kernconcept of ze concreet met plannen kan komen. 

Bas vraagt of mensen nog vragen hebben aan Sanne. Mirjam vraagt wat het volgende kernconcept is. 

Dat is Materie daarna komt weer Energie en Kracht. De insteek daar is Marianne druk doende mee. 

Bij het kernconcept Materie zie je ook vaak dat er proefjes zijn. Dus dat is een mooi om hier iets mee 

te doen op het gebied van incursies. 

Sanne neemt afscheid we hervatten de vergadering zonder haar. 

Sportdag 

In april is het niet mogelijk dit in de huidige vorm te doen. Dus twee opties: totaal andere invulling, 

maar dit is jammer omdat iedereen altijd zo enthousiast is over de sportdag. Daarom idee om het te 

verplaatsen naar einde schooljaar 16 juli. Met de kanttekening dat er een risico is dat er alsnog nog 

een kruis door moet. OJC lijkt ook beschikbaarheid te hebben, Gemeente doet vaak in die tijd wel 

onderhoud maar de oplossing zou dan zijn dat we het aan de achterzijde plaats laten vinden. 

Janne vraagt of er met de Koningsdag zelf nog iets wordt gedaan. Aangezien dit wel door mag gaan 

kwam deze week in het nieuws. Een gezamenlijk ontbijt wordt het sowieso niet. Eerder digitaal 

aanbod. Sowieso deden wij als school nooit zoveel met het thema Koningsspelen. Lucie geeft aan dat 

ze afwachten wat voor invulling er landelijk aan gegeven gaat worden. Als dat aanspreekt wordt het 

beiden gedaan.  

Bas vraagt zich af of er nog de mogelijkheid is om het over de zomervakantie heen te tillen mocht het 

gezien Corona in juli nog niet plaats kunnen vinden. Dat zou meer plan C zijn. Lucie merkt zelf wel 

enige aarzeling. Omdat we pas begin september beginnen met het nieuwe schooljaar komt je al snel 

uit in oktober. Dat is wel laat en koud misschien. Anderzijds zou het een mooie kick off/opening 

kunnen zijn geeft Bas aan.  

Omdat er nu geen ontbijt is vraagt Lucie of er ruimte is in het budget om meer geld te spenderen aan 

eten en drinken. Supermarkten wordt wel gevraagd om sponsoring. Karlijn denkt aan een combi. 

Zomerfestival komt dan te vervallen, want je hebt geen idee wat er met Corona gaat gebeuren.  



Bas geeft aan dat het leuk zou zijn als we aan het begin van het schooljaar echt uitpakken maar dat 

kan uiteraard alleen als er duidelijke versoepelingen zijn. Het heeft eigenlijk pas zin om echt te kijken 

naar het organiseren van events als er daadwerkelijk een einde is. Het voelt nu nog gek om te denken 

aan een einde van deze tijd. Karlijn denkt dat het tegen die tijd wel te organiseren is wanneer het 

mag. Zowel in combi met sportdag als de start van het nieuwe schooljaar. 

Echt iets op poten zetten heeft geen zin maar wel goed om er alvast over na te denken geeft Bas aan. 

Ook school zal hier ongetwijfeld haar gedachtes bij hebben zegt Karlijn.  

Bas heeft het contract met OJC nog steeds niet gezien. Dit zou hij moeten tekenen. Lucie denkt dat 

dit met de lockdown te maken heeft. Maar we moeten voorkomen dat andere scholen onze plek 

innemen op de velden van OJC. 

Infoavond nieuwe ouders 

Anne Marije is nieuwe voorzitter MR zij had dezelfde actie achter haar naam staan. Zowel Bas als 

Anne Marije willen dit oppakken. Bas wil aan ons vragen wat wij denken wat ouders prettig vinden: 

combineren met de kwartaalstart of separaat omdat het dan teveel schermtijd wordt?  

Janne geeft aan dat ze het combineren wel prettig vindt. Dan heb je dat gebundeld op 1 avond. 

Karlijn zegt dat het beiden goed is. Persoonlijk zou ze het ook willen combineren. Idee is zoveel 

mogelijk mensen bereiken. Bas besluit om het te combineren. Het is belangrijk om tijdens zo’n avond 

aan te geven wat de OV doet.  

Status ouderbijdrage 

Hans geeft aan dat er voor 254 kinderen betaald en voor 4 kinderen niet. Deze ouders gaat Bas nog 

persoonlijk per mail benaderen. 

Algemene zin budget 

Er is meer geld aan ouderbijdrage ontvangen dan begroot. Dit komt doordat Hans voor ieder kind 

een aangepast bedrag had gerekend ivm de korting van vorig jaar. Er waren echter ook nieuwe 

kinderen die dus volledige bedrag betaald hadden en daarom is er meer ouderbijdrage 

binnengekomen dan begroot. 

Er is 440 euro binnengekomen aan donaties: 300 euro buitenruimte en 60 euro gastdocenten en 75 

euro voor eigen keuze of buitenruimte of gastdocent. 

Er is nog heel veel geld uit te geven. Dit zijn twee voornamelijk twee kostenposten die niet 

uitgegeven zijn: excursies en zomerfestival. Er is alleen wat geld uitgegeven aan Feestdagen. 

We moeten goed nadenken hoe met het overschot om te gaan. Dit is niet in een avond te bedenken. 

Bas en Hans zullen een aantal voorstellen doen en als er iemand nog een idee heeft laat het dan 

weten aan Bas. 

 

Rondvraag 

Bas bespreekt het trieste bericht over het overlijden van Anne Franchimont. Het idee is om als OV 

iets te doen rondom de windvanger die in de buitenruimte wordt geplaatst als gedenkplek. 

Pasen: Samira pakt dit op en vraagt Karlijn om hulp mocht dit nodig zijn. 

De volgende virtuele OV-vergadering is op woensdag 21 april om 20.00uur. 



Als er rondom de Koningsspelen nog iets moet gebeuren pakt Lucie dit op met de sportdag 

commissie. 

 

 

 

 

 

 


