
Notulen overleg OV 
 
Wanneer: 16 november 20.00-22.00 
Aanwezig: Mutinta (school), Nicole, Linda (vz), Lucie, Laura, Hans, William, Janne, Karlijn (notulist) 
Afwezig met bericht:  Pia en Miriam  
 
Agenda 
-mededelingen  
- ouderbijdrage stand van zaken 
- ouderbijdrage en contact MR hierover 
- volgende kwartaalstart 
- Sinterklaas 
- Excursies 
-Centrale opslag van documenten  
-samenwerking school  
-herverdeling taken 
- secretaris invulling volgend jaar 
 
-Mededelingen: 
Mutinta praat bij over de stand van zaken school: ziekte, vacature ruimte, personele wijzigingen.  
Lucie is uitgenodigd door de MR om haar ervaringen als ouder van U5 kind te delen. 
 
- Ouderbijdrage  
stand van zaken 
Bij school zijn er geen berichten/opmerkingen binnen gekomen n.a.v. de oproep voor ouderbijdrage.  
Hans meldt dat er 1260 euro niet is ontvangen, dit komt neer op 15 ouders van 21 kinderen. 
Binnenkort gaat er een eerste herinnering uit.  
contact MR hierover 
Vanuit de MR is contact opgenomen met de penningmeester van de OV met enkele vragen over de 
hoogte van de ouderbijdrage.  
Eerste vraag: kan mensen de optie geboden worden om meer ouderbijdrage te betalen.  
Ervaringen uit verleden (extra donaties, gericht inzetten voor buitenruimte, gastdocent) leren dat 
vragen om hogere bijdragen weinig tot niks oplevert..  
Tweede verzoek: kan de ouderbijdrage volgend jaar verhoogd worden. Dit met oog op hogere kosten 
en daarmee de angst dat men anders beperkt wordt in het uitvoeren activiteiten.  
Vanuit de OV is dit jaar andersom geredeneerd: toch al hogere lasten voor mensen en daardoor niet 
ook de ouderbijdrage ophogen. 
Derde vraag: hoe er om wordt gegaan met ouderbijdrage die niet betaald wordt.  
De ouderbijdrage is voor januari van het lopende schooljaar binnen. Hierop kan de begroting 
eventueel aangepast worden.  
 
 
-Oekraïense leerlingen 
 Er zijn inmiddels enkele leerlingen weer vertrokken. Volgende week komen er 2 nieuwe leerlingen 
vanuit de opvang locatie aan de bruistensingel. Deze leerlingen 5 en 8 ( en moeder) zijn nog naarstig 
op zoek naar fietsen om vanuit daar op school te komen. Deze oproep wordt op Facebook geplaatst 
(Janne).  
 
- volgende kwartaalstart 
Over 2 weken staat de kwartaalstart gepland. Deze valt samen met de wedstrijd van NL elftal en 
wordt in overleg met team en MR verzet. De huidige datum wordt spoedig gecommuniceerd.  



Zoals gebruikelijk staat deze kwartaalstart in teken ‘samen’: ouder en kind. Er zullen verschillende 
exposities en dergelijke zijn en de gelegenheid om door school te kijken waar kinderen mee bezig 
zijn.  
Een van de ouders van leerlingen heeft n.a.v. oproep in de ALV evt. aangegeven aanbod te kunnen 
verzorgen (geheugen, leren, aandacht, focus etc.). Janne stemt met Kim af welke wensen en 
mogelijkheden er zijn.  
Hilde (docent) is vanuit opleiding een onderzoek gestart rondom voeding/baas in eigen buik etc. 
Hiervoor in contact met een diëtist, die ook mogelijk een bijdrage zou kunnen leveren. 
 
- Sinterklaas 
Brengt ook dit jaar weer een bezoek aan school en zal 5 pieten meenemen. Nog nader te bepalen 
hoe de intocht eruit gaat zien. Zal de verschillende units bezoeken. Ook zetten de kinderen hun 
schoen. Terugkerende dillema’s wbt gedachten rond duurzaamheid/ reacties kinderen), waar voor 
dit jaar weer een keuze in is gemaakt. Wetende dat er altijd voor en tegenstanders van de ideeën 
zijn.   
 
 
-Kerst 
Ligt nog open. Verschillende ideeën: lampionnentocht, kerstmarkt, kerstontbijt. Rekening houden 
met evt. beschikbaarheid Atrium en hoe kerst dit jaar valt (start van de vakantie, dus mensen om 12 
uur mogelijk snel vertrekken voor vakantie). Lucie neemt dit mee in overleg met school. Mocht hulp 
wensleijk zijn van andere OV leden/hulpouders laat ze dit weten. 
 
- Excursies 
Zijn nog niet voor de gehele school gepland. Unit 3 gaat naar openluchtmuseum in Arnhem. Laura 
organiseert vervoer, wanneer datum bekend is. Unit 2 en Unit 4 zijn de plannen/data nog niet 
concreet. Laura heeft hierover contact gezocht.  
Opgemerkt wordt dat er niet bewust wordt gekeken naar de planning van de excursies en 
overvliegmomenten. In de praktijk kan dit betekenen dat een kind een jaar geen excursie heeft.  
De wens vanuit de OV is om bij start schooljaar de planning invulling snel bekend te hebben. Dit staat 
op de agenda met overleg school.  
De vraag is of er bij het organiseren rekening wordt gehouden met het budget voor de gehele unit, 
om te voorkomen wie eerst komt, wie eerst maalt. Of zit daar een duidelijke visie wat betreft 
verdeling over units over? Linda neemt dit op in overleg met Kim.  
 
 
-Centrale opslag van documenten  
Linda en Lucie hebben samen met oud-voorzitter gekeken naar inzet google workspace. Dit om 
mailwisseling, draaiboeken en andere relevante informatie gemakkelijk te bewaren en toegankelijk 
voor degene die er mee van doen hebben. Dit zodat bij verschuivingen de kans op verliezen 
relevante informatie beperkt blijft. Pia geeft aan hier voor de toekomst ook een rol in te willen 
spelen. Binnen deze drive hebben de verschillende commissies een eigen deel. De mailadressen 
moeten hierop aangepast worden. Lucie draait een pilot hierin vanuit de sportdagcommissie.  
 
-Samenwerking school  
De samenwerking tussen OV en schoolteam wordt besproken en er worden 
aandachtspunten/suggesties meegenomen door Linda in reeds geplande overleg met Kim, zodat een 
en ander nog beter op elkaar raakt afgestemd en inzet optimaal is.  
 
-Herverdeling taken 
Er wordt geconcludeerd dat er over 1 a 2 jaar veel ouders tegelijk het bestuur van OV gaan verlaten. 
Dit inzichtelijk krijgen en zorgen dat wat spreiding in uitstroom kan plaatsvinden en nieuwe mensen 



tijdig invoegen. Goed om te kijken waar gaten vallen en mensen op ingezet kunnen worden. Nicole 
geeft aan vast mee te willen denken in de kwartaalstarts en houdt hiervoor contact met Janne.  
 
- Secretaris invulling volgend jaar 
Laura geeft aan na dit schooljaar de rol van secretaris over te willen dragen. De vraag wie binnen de 

huidige club deze rol wil overnemen en anders werven tegen eind van dit jaar.  

Taken bestaan o.a. uit mailbox bijhouden, vergaderingen plannen, opstellen agenda, locatie overleg, 

aansluiting school, notulen controleren, nieuwsbrief input, lief en leed bij docenten, dagelijks 

bestuur, algemeen bestuur etc. Voor meer informatie kun je bij Laura terecht.  Volgend overleg 

komen we hier op terug.  

 

W. V.T.T.K.: 

-Sportdag: 

De geplande sportdag valt dit jaar op het Suikerfeest. In de sportdagcommissie is besproken wat de 

wenselijkheid/haalbaarheid is om dit te verzetten naar de donderdag. Gezien de hoeveelheid ouders 

die ondersteunen, is de gedachte dat verzetten een uitdaging gaat zijn. Mutinta bespreekt dit ook 

met het regieteam. Mocht de wens zijn te verzetten, neemt zij contact op met Lucie.   


