Notulen OV vergadering 23 maart 2022
Aanwezig: Jeroen, Corina, Giuditta, Tamara, Stefanie, Sabine, Ankie, Bianca,
Brigitte en Helmy
Afwezig: Daisy, Naomi, Nathalie, Martina, Danielle, Kim en Esther
1. Opening, vaststellen agenda
Opening door de voorzitter.
2. Aktie- en besluitenlijst vorige vergadering
- Social media avond. Helaas was Jeroen er niet bij deze avond. Alleen
Jeroen van Bureau Halt was aanwezig. Jeroen zal informeren hoe de
avond is verlopen en mogelijk kijken of hij iets kan organiseren in de klas.
- Fotograaf. Datum blijft hetzelfde zoals deze op de kalender staat.
Fotograaf is vastgelegd.
3. Post en mededelingen vanuit team, mr en ov
Team: MR: OV:
- Helpende handjes. Tamara geeft aan dat een ouder zichzelf had
opgegeven, maar nog niets had gehoord dit schooljaar. Vanwege Covid19
is er ook weinig hulp nodig geweest. De hulpouders zullen zeker weer
gevraagd worden nu er weer meer mag.
- Plafonhaken. Tijdens het ophangen van de carnavalsversiering misten ze
op diverse punten plafonhaken. Deze kunnen de volgende keer gevraagd
worden aan Ronald, want deze zijn aangeschaft voor de kerstversiering.
4. Financiën
Stand van zaken m.b.t. de ouderbijdrage: Voor 320 kinderen is een factuur
opgesteld en verstuurd, voor nog 58 kinderen staan de facturen open. Er
zitten 402 kinderen op school. Er is nog onduidelijkheid over de facturen /
binnengekomen betalingen van ouders die de gegevens niet willen delen.
Werkelijk t.o.v de begroting: De boodschappen zijn duurder geworden, dus
mogelijk gaan we het niet redden met de huidige begroting.
Aanleveren Jumbo bonnen: Alle bonnen altijd doorsturen naar Esther. Niet
alleen de gewone bonnen, maar ook de retourbonnen.
5. Evaluatie Sinterklaas
Er is geen evaluatie geweest.
6. Evaluatie Kerst
Op het laatste moment is besloten een kerstontbijt te organiseren i.p.v. een
kerstdiner. De kosten zijn gedeeld met school.

-

Kerstbomen. De klassenkerstbomen zullen ergens de komende jaren
vervangen moeten worden. School vraagt of de OV een mastboom aan wil
schaffen. School wil graag de overige versiering aanschaffen voor het
plein. Dit punt wordt doorgeschoven naar het volgende schooljaar. Helaas
is daar dit jaar geen budget voor.

7. Evaluatie Carnaval
De kinderen (prins, sjampetter, nar) zijn tijdens de middagpauze met de
pakken naar huis gegaan. Volgend jaar nog eens aangeven bij de docenten
dat de pakken beter op school kunnen blijven.
8. Stand van zaken Avond 4 daagse
De brieven zijn meegegeven met de oudste kinderen op school. Alleen
wanneer de oudste in groep 8 zit gaat dit mis, want deze krijgen geen brief
mee omdat het ook kamp is in dezelfde week. Helmy gaat checken of er
iedere avond leerkrachten zijn ingedeeld bij het uitdelen van de traktatie en
medaille.
- Inschrijving. Iedereen kan zich digitaal aanmelden via de site, gemaakt
door Jeroen. Ankie vraagt aan Petra of ze ook iets op Parro wil zetten,
zodat zeker iedereen op de hoogte is.
- Oekraïense kinderen. Mochten er Oekraïense kinderen op school zitten,
dan mogen zij van Thor gratis deelnemen.
9. Stand van zaken Sportdag / sponsorloop
Deze dag is op school en niet op het terrein van DVO. Werkgroep is druk
bezig met de organisatie.
10. Stand van zaken Pasen
Paaseieren worden geregeld door school. Ook het paashaaspak is aanwezig.
11. Stand van zaken Kamp
Na ontvangst van het draaiboek zal het verder opgepakt worden.
12. Stand van zaken Verjaardagen leerkrachten
Nog geen lijst ontvangen waarop de leerkrachten staan. Daarnaast heeft niet
iedere klas een klassenouder en de bonnen kunnen dus niet op die manier
uitgereikt worden. Jeroen heeft een lijst nodig met het aantal docenten.
De bonnen zijn bedacht zodat iedere docent een cadeau krijgt van de
kinderen en dan hoeft er geen geld meer opgehaald worden door ouders om
een cadeau te kopen. We gaan hierover een stukje zetten op Parro en in het
blaadje.
13. Paasvoetbal en atletiek
De bonnen kunnen naar Esther verstuurd worden.

14. Rondvraag
Ankie: er staan weer veel auto’s geparkeerd aan de overkant van de straat en
zelfs voor de uitrit van bewoners op de Kalmoesberg, zodat deze niet weg
kunnen. Kan de school hier weer aandacht aan geven?
Bianca: begroting voor de sportdag is inclusief de huur van het sportpark.
Mogen we het gedeelte van de huur gebruiken om mee te betalen aan
eventueel georganiseerde clinics (max 3). De begroting mag hiervoor gebruikt
worden.
Jeroen: er is nu een website gemaakt voor de inschrijving van de avond 4
daagse. Mogelijk kunnen we in de toekomst een algemene site aanmaken
voor meerdere activiteiten, b.v. sponsorloop en zomerfeest.

ACTIE
Up-to-date draaiboeken naar Ankie mailen.
Informatie m.b.y. inschrijving Avond 4 daagse op Parro laten
zetten
Social Media in de klassen
Pasfoto’s mailen naar Marjolein
Aantal docenten opvragen en doorgeven aan Jeroen
Bonnen meesters en juffen dag bestellen
Informatie m.b.t. cadeaubonnen docenten stukje op Parro en in
het blaadje

Volgende vergadering is op 24-05-2022.
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