
Notulen OV 09 november 2021 

 

Afwezig met bericht: Bas;  Hans zit voor. 

Aanwezig vanuit school is Karin 

 

Corona update 

Karin praat OV bij over de stand van zaken rondom Corona en school. A.s. donderdag komt er een 

nieuwsbrief hoe de laatste persconferentie zich verhoudt tot de schoolse gang zaken. Vooralsnog lijken 

er weinig wijzigingen aan de orde: ouders mogen nog steeds fysiek aanwezig zijn bij verjaardagen en 

voortgangsgesprekken, omdat die aantallen in dit stadium behapbaar zijn. Voor de kwartaal start wordt 

samen met de OV gekeken naar een andere vorm. 

 

Kwartaalstart 30 november 

Leuke kwartaalstart om ouders mee te nemen in kernconcept. Nieuw kernconcept voorbereiden 

school/OV. Normaliter is dit kernconcept gezamenlijk ouders en kind en lijkt de voorkeur te hebben iets 

te doen waar kinderen bij betrokken zijn. 

Idee zou zijn dat mensen thuis via break out room uit verschillende kamers (ruimtes op school) kunnen 

kiezen en dat daar docenten en kinderen vertellen over het kernconcept. Praktisch goed bekijken of 

livestream op zoveel plaatsen haalbaar is en of anders uitgeweken moet worden naar variant met 

opnames in combi met live. Niet haalbaar alle leerlingen en docenten  voor deze activiteit in de avond in 

school te hebben dan waarschijnlijk, maar mogelijk constructie dat kinderen zich kunnen opgeven.  

Karin bespreekt in regieteam volgende week en neemt contact op met Mirjam of Janne.  

 

Beschikbaar budget waar geen gebruik van is gemaakt het afgelopen jaar 

Budget was bedacht voor inrichting Paviljoen op schoolterrein (denk aan werklaarzen, regenjassen, 

vegers etc.). Echter loopt realisatie Paviljoen vertraging op (buitenruimte staat eveneens geagendeerd), 

waardoor inrichting nog niet aan de orde was. Materiaal kan al wel aangeschaft worden, maar dan moet 

het in school opgeslagen worden wat niet wenselijk is.  

 

AVL-stemming 

De stemming is gesloten door voorzitter OV. Er zijn 38 stemmen geteld. Er zijn 37 voor stemmers en 1 

tegen. Op grond van de AVL stemming wordt aan het bestuur decharge verleend voor het schooljaar 

2020-2021.  Daarmee wordt gesteld dat de begroting en daarmee de hoogte van de ouderbijdrage voor 

het nieuwe schooljaar is goedgekeurd. De facturen zijn inmiddels gestuurd. De uitslag van de stemming 

komt terug in de nieuwsbrief. 



Mail ontvangen van 2 ouderparen met vragen over het waarom van de korting i.t.t. het uitgeven van het 

geld. De voorzitter van de OV heeft contact opgenomen met de ouder van de verstuurde mail voor 

toelichting.  

 

Ouderbijdrage 

Er is inmiddels voor 175 kinderen betaald. Dat betekent voor ongeveer 75 kinderen niet.  Binnenkort 

komt automatische herinnering. Betalingen via WIZ verlopen heel soepel. Hans heeft verder 2 belletjes 

gehad met vragen rond de factuur. Deze heeft hij kunnen uitleggen en waren akkoord.  

 

Buitenruimte 

Plan is om paviljoen te laten bouwen op schoolplein. Gaat om hoek naast poortje Unit 4.  

Stroperig proces. Gemeente heeft goedgekeurd, maar zijn toch bezwaren op gekomen vanuit Stichting 

(SBK)  en Paviljoen moet kleiner. Stavaza is dat tekeningen nu klaar zijn.  

Karin is tevens met gemeente in gesprek om fietsenstalling en containers anders in te richten.  

 

Brief UBO’s 

Brief ontvangen vanwege inschrijving KvK dat UBO’s  geregistreerd moeten worden op naam. De UBO is 

degene die meer dan 25% belang houdt in de vereniging. Als die er niet is wordt er een Pseudo-UBO 

benoemt, dat zijn meestal de bestuursleden. 

Binnen de OV geen UBO’s en zijn de voorzitter, secretaris en notaris hiervoor aangewezen volgens 

bovenstaande richtlijnen. 

 

Sinterklaasviering 

Strooigoed is besteld. Na de geluiden van vorig jaar is in overleg met U2 is de mandarijn van vorig jaar 

vervangen voor zakje speculaasjes.  Verhaallijn Sintjournaal wordt gevolgd. Activiteiten zoals pepernoten 

bakken worden uitgevoerd.  

De Sint verwacht de school te bezoeken met een of enkele pieten.  

Vraag of er iemand is of kent met een boot die beschikbaar is die dag.  Janne polst bij ouders. Anders 

probeert Lucie te achterhalen van wie de boot met suppen was.  

 

Rondvraag: 

Janne: Unit 4 gaat over de organisatie van de kerstviering. Janne stemt daar verder mee af. Avondviering 

op donderdag of laatste schooldag voor vakantie (vrijdag) staat nog open.  Wanneer hulp vanuit de OV 

gewenst is, zoekt Janne contact. 



 

 

 


