
OV-vergadering 

Datum 10-05-2022 

Aanwezig: Bas, Mirjam, Janne, William, Karlijn, Lucie, Mutinta (school) 

Afwezig: Hans, Samira 

Fijn dat we weer fysiek bij elkaar zijn. Eerst gaan we de agendapunten bespreken waar Mutinta ook 

bij moet zijn.  

Mutinta had vraag over wandel3daagse, er zijn nog twee lege teamplekken, is het noodzakelijk dat 

die opgevuld worden? Nee niet noodzakelijk. Vooral gezellig. Bij de start en finish zijn er teamleden, 

alleen de versnaperingen niet. Hilde Kluitmans valt af. Het is dus niet perse nodig dat de twee 

plekken opgevuld worden.  

Updates vanuit school 

Nee niks bijzonders aldus Mutinta. 

Zomerfestival 

Brief is er vandaag uitgegaan. Het is gekoppeld aan het laatste kernconcept binding. Ook speelt de 

Vuelta een rol, deze wielrenwedstrijd is deze zomer in Den Bosch. Een moeder van school is 

betrokken bij deze organisatie en kon zo gesubsudieerd regelen dat Spaanse elementen een rol 

spelen. Het is nog wel de vraag hoe de kosten voor de teamleden betaald worden. Voorheen werd 

dit indirect betaald doordat school de factuur betaald heeft voor de containers. Mutinta vraagt dit 

na. Nog vermelden dat ouders tijdens het festival zelf verantwoordelijk zijn voor hun kinderen. 

Bijvoorbeeld in het pushbericht. Dit staat nu niet in de brief.  

Het is nog een vraag hoe groot de deelname is vanuit unit 1, de ouders zijn nog niet uitgenodigd.  

Unit 5 is wel uitgenodigd. Voor alle unit 5 activiteiten wordt op dit moment een regeling besproken 

omdat de ene leerling wel ouderbijdrage heeft betaald en de andere leerling niet. Aan unit 1 ouders 

die nog geen kinderen op wittering.nl hebben wordt een extra bijdrage gevraagd.   

Unit 5 deelname activiteiten 

Aanleiding was de sportdag. U5 was niet uitgenodigd, maar ze waren teleurgesteld vertelde Guus 

heel kort vantevoren. Er is geen beleid voor. De een betaalt wel ouderbijdrage de ander niet. Hier 

moeten afspraken over gemaakt worden. 

Er moet een werkgroep gevormd worden om hier een aantal scenario’s voor uit te werken. 

Mutinta kijkt wie het beste kan deelnemen vanuit school. Lucie en Janne nemen deel namens de OV.  

Introductie nieuwe ouders 

Er is dit jaar nog niks door de MR en de OV georganiseerd om onszelf te introduceren. Idee is om dit 

op het zomerfestival te doen. Bas neemt contact op met Anne-Marije en Chantal informeert de 

nieuwe ouders hierover.  

Ook moet dit dan gedaan worden voor de ALV in september.  

Excursies 



In het regieteam is dit besproken gisteren. Ze gaan per unit kijken of er activiteiten zijn die passen in 

het kernconcept.  

 

Wandel3daagse 

Het wordt warm weer volgende week. Het loopt goed. Een iemand heeft nog niet betaald. Morgen 

deelt Lucie het hulpouder schema. Deelname is hoog. Twee extra ouders zou nog fijn zijn bij een 

post. 

Bandana’s: Er zijn 250 bandana’s besteld, bedoeling is dat ze na de wandel3daagse weer ingeleverd 

worden. 

Albert Heijn heeft een nieuwe filiaalmanager die veel minder sponsort. Dat is een tegenvaller. 

Financiën 

Ieder jaar moeten we moeite doen om bepaalde posten gevuld te krijgen. We moeten hierover het 

gesprek aangaan met het schoolteam hoe dit ingevuld moet worden. Misschien hebben ze het te 

druk. Misschien moet er hulp vanuit de OV komen.  

Wij moeten aan de hand van de begroting inzichtelijk maken waar wij als OV betrokkenheid bij 

hebben in financieel opzicht. Hier moeten we duidelijke afspraken over maken. Zie ook verderop in 

deze notulen ‘verantwoordelijkheid OV’.  

Schoolkamp 

Bas neemt contact op met school om Kim te informeren dat het schoolkamp buiten de 

oudervereniging om georganiseerd wordt. Hier moet apart voor betaald worden. Dit roept wel de 

vraag op wat dit betekent voor ouders die de kamp bijdrage niet kunnen betalen.  

Er is een budget voor schoolverlaters opgenomen in de begroting maar wat wordt daar van betaald? 

Verantwoordelijkheid OV 

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. Daarom spreken 

we af dat we voor alle activiteiten een contactpersoon vanuit de OV benoemen die jaarlijks 

afstemming zoekt met een contactpersoon binnen de betreffende commissie over: budgettair kader, 

is voortgang geborgd, is veiligheid/risico’s voldoende in beeld en ondervangen, centrale opslag 

relevante documenten, is ondersteuning vanuit OV nodig.  

Buitenruimte 

Wat is het plan met het openstaande budget. Zijn Reinder en Tamara hier nog bij betrokken? Weet 

Hans hier meer over? Is het niet goed om Reinder en Tamara uit te nodigen voor de volgende 

vergadering. Wat willen we volgend jaar. Laura pakt dit op. 

De volgende OV-vergadering is 6 juli.  

Rondvraag 



Bas geeft aan dat hij er mee wil stoppen als voorzitter. Volgende keer zetten we dit weer op de 

agenda. 

 

 

 

 

 


