
Notulen OV-vergadering 

Wanneer: 18 mei 2021 

Aanwezig: Bas, Hans, Samira, Mirjam, Karlijn, Lucie, Laura, Sanne (school) 

Afwezig: Janne, William 

Schoolfoto´s 

die zijn er en worden zsm gedeeld. Sanne weet niet precies wie dit mee georganiseerd is. Goed 

verlopen op school. Bas gaat bij Chantal informeren wie dit mee georganiseerd heeft. 

Kwartaalstart 3 

wethouder komt bij ons op bezoek. Hij komt volgende week langs. Hij was erg enthousiast. Vanuit 

nieuwsgierigheid komt hij een bezoek brengen. 

Na afloop zijn er positieve reacties gedeeld. Mirjam vraagt zich af of het handig is om misschien een 

ander geluid te laten horen, het was veelal een bevestiging van wat er al gaande is op school. Wat er 

misschien ontbrak was dat dit op andere scholen niet altijd het geval is. Misschien zouden wij als 

ouders of als leerlingen iets kunnen betekenen op een andere school. Zou het niet goed zijn om hier 

op door te pakken? De deelnemers van deze kwartaalstart betreffen al de meer betrokken ouders 

aangaande dit onderwerp. Het geeft misschien daardoor wel een eenzijdig beeld. Er is moeilijk een 

vinger op te leggen wat er precies ontbrak. Bas geeft aan dat het ook een observatie kan zijn. Het is 

de vraag of we er ook iets mee moeten doen, we kunnen het ook in ons achterhoofd houden als we 

in de toekomst iets organiseren. Misschien brengt het bezoek van de wethouder ideeën. Dat zou een 

idee zijn om daar de open vraag neer te leggen.  

Excursies 

Er is een ouder die een musical wil bekostigen in Breda voor U4. Deze ouder heeft gevraagd of het 

busvervoer geregeld kan worden vanuit budget van de OV. School staat er helemaal achter en ziet 

hier de meerwaarde van in. Er wordt aangegeven dat het misschien wel richting de andere units niet 

eerlijk is. Er is recentelijk niet besproken of er met andere units nog iets gedaan kan worden. Er is 

ook nog veel gesloten. De OV wil focussen op wat er wel kan. Er is nog voldoende geld in het 

excursiebudget. Iedereen van het bestuur is het er mee eens dat de ov dit busvervoer bekostigt. Wel 

de vraag aan Sanne om te kijken of er niet toch iets te regelen valt voor de andere units. 

Status team 

In algemene zin is het weer rustig op school. Er is nog 1 collega ziek thuis en 1 collega is in de 

vakantie besmet geraakt. Het was een onrustige periode. Wel vol goede moed de komende 10 

weken in.  

Kwartaalstart 4 

Daar is nog niks aan gedaan. De vorm die we hieraan hadden willen geven kan nu nog niet. Iets 

fysieks, dat wordt het niet. Dan zou het een digitale afsluiting zijn. Karlijn hoort veel mensen om haar 

heen die digitaal moe zijn. Dus digitaal borrelen gaat het niet worden. Daar zal niet veel animo voor 

zijn. Samira oppert of er niet in het nieuwe schooljaar iets georganiseerd kan worden. Lucie geeft aan 

dat de doorlooptijd voor vergunningen voor de sportdag veel langer was, er werden veel meer 

vragen gesteld. Misschien is het veldje bij school een ander verhaal dan het OJC terrein.  



Het hoeft ook niet perse direct na de vakantie te zijn. Aan het einde van dit schooljaar zou je wel een 

knoop door moeten kunnen hakken of er in september iets mogelijk is. Dan zou je de 

vergunningaanvraag de deur uit kunnen doen en dan staat het bij de ouders alvast in de agenda.  

Het voelt nu in ieder geval nog niet goed om daar een besluit over te nemen. Nu zijn er nog zoveel 

beperkingen.  

Karlijn wil best de kar te trekken maar start wel in september aan een nieuwe baan.  

Samira wil haar niet ontmoedigen maar het neemt wel aardig wat tijd in beslag. Wij kunnen haar 

ondersteunen.  

Laura geeft aan dat het organiseren van een dusdanig evenement heel veel tijd vergt. Wanneer je 

alles uitbesteedt zou het een ander verhaal zijn. Dat neemt veel werk weg. Er moet duidelijk een 

persoon zijn die de kar trekt.  

Een commissie met 3 max 4 personen, zorgen dat je alle vier wel betrokken blijft, taken verdelen. Dat 

zou het misschien mogelijk zijn aldus Samira. 

Je moet het goed doen of je moet het niet doen. Vragen wie er wil helpen.  

Hans geeft aan dat we niet moeten onderschatten dat dit heel veel geld kost. Er is 2500 euro begroot 

voor de BBQ.  

Ook is het de vraag of het uberhaupt mag.  

Laten we 30 juni kijken hoe we er dan voorstaan. Dan is september ook niet meer zo ver weg. Die 

avond OV-overleg en eventueel verlengen met vrijwilligers.  

Wat betreft nog iets organiseren op de laatste schooldag. We kunnen nu nog niks organiseren op het 

gebied van samenkomsten voor ouders. Misschien kunnen de kinderen wel een fijne laatste dag 

beleven met springkussens. Dat is meer de realiteit dan iets groters. Misschien kun je ze dan nog een 

leuke boodschap meegeven. In de vorm van een filmpje door een professional gemaakt bijvoorbeeld. 

Een digitaal gastenboek bijvoorbeeld. Praktisch gezien is dit iets wat je niet op de laatste dag moet 

laten aankomen. Ook om opstoppingen te voorkomen. Je zou hier ook de sportdag voor kunnen 

gebruiken maar ook hier de nodige bezwaren.  

Karlijn, Lucie, Mirjam en Bas gaan hier nog apart en keer over sparren. Sanne vraagt wie er namens 

school wil aansluiten. Bas zal iets plannen. 

Paas picknick 

Dit heeft Samira samen met Karlijn georganiseerd. Hier heeft ze veel leuke reacties op gekregen. 

Albert Heijn heeft het fruit gesponsord. De dag zelf hebben we met 4 ouders in de algemene ruimte 

van het Windkracht gebouw de lunchtasjes gevuld en naar het veld gebracht. Dit verliep goed. 

Iedereen zat per kring op een kleedje. Veel blije gezichtjes. Een geslaagde picknick. 

Huidige uitgaven en ouderbijdrage volgend jaar (wanneer beperkende maatregelen nog tot einde 

schooljaar blijven gelden). 

In schooljaar 2019-2020 was er een fors overschot doordat alles vanaf maart 2020 stil kwam te liggen 

en juist in het voorjaar/zomer de meeste uitgaven zijn. Daarom is besloten dit te compenseren door 

de ouders een eenmalige korting te geven voor schooljaar 2020-2021. Ondanks die korting is er ook 

dit jaar een overschot maar dit is vele malen kleiner doordat er minder inkomsten waren. Het 

overschot van vorig jaar is ook nog steeds beschikbaar. Voorstel is nu om wederom een korting te 



geven voor komend schooljaar. Als dit weer een normaal schooljaar wordt kunnen we het overschot 

van 2019-2020 en 2020-2021 gebruiken. Mochten er toch nog grote uitgaven plaatsvinden dan kan 

dit nog herzien worden. (zoals bijvoorbeeld door bovenstaand idee mbt musical breda.) 

Sportdag 

De vergunning is vorige week binnengekomen. Nu heel erg duimen dat het doorgaat. Grotendeels 

ziet het er hetzelfde uit als twee jaar geleden.  

Rondvraag 

Geen bijzonderheden bij de rondvraag. 

Volgend overleg is dus 30 juni 


