Notulen OV vergadering 6 mei 2019
Aanwezig: Danielle, Ellen, Daisy, Sabine, Stefanie, Giuditta, Martina,
Corina, Esther, Nathalie, Bianca en Ankie
Afwezig: Kim, Helmy, Jeroen, Sherida en Marianne

1. Opening
Opening door de voorzitter.
2. Aktie- en besluitenlijst vorige vergadering
- Vergaderdatum 21 mei 2020 valt op Hemelvaartsdag, dus wordt
verplaatst naar 19 mei 2020. En 24 juni valt gelijk met de vergadering
van de MR. Wij gaan dan in de aula zitten. En 18 september wordt
verplaatst naar 19 september.
3. Post en mededelingen vanuit team, mr en ov
Team: Complimenten van Karin.
MR: /
OV: /
4. Financiën
Bespreken begroting / realisatie 2018 – 2019:
Inkomsten 1000 euro hoger dan begroot.
Enkele investeringen gedaan voor o.a. Kerst.
Sportdag lager dan begroot, maar begroting wordt niet aangepast,
want we ontvangen al een aantal keer geen factuur voor het gebruik
van de velden, maar mogelijk het volgend jaar wel, dus we kunnen het
bedrag van de begroting niet verlagen.
Onduidelijk is de hoogte van het bedrag wat is uitgegeven aan de
boodschappen tijdens de carnaval.
Op de facturen van de Jumbo staat alleen het totaal bedrag, geen
verdere specificatie. De Jumbo vragen om voortaan een uitdraai van de
producten toe te voegen. Esther zoekt het bedrag nog uit.
Bespreking begroting 2019 – 2020:
Hoeveelheid kinderen stand van nu, dus kan nog aangepast worden.
Er komt nog ongeveer 700 euro aan voor de kinderboekenweek. Als we
de ouderbijdrage niet aan willen passen, dan zullen we moeten kiezen
of we dit van het spaargeld gaan doen of we moeten de reserves
aanspreken.

Mogelijk zal de ouderbijdrage in de toekomst wel aangepast moeten
worden. Al een aantal jaren staat het bedrag van de ouderbijdrage op
20 euro per kind, dus het is onvermijdelijk met alle prijsverhogingen
dat het bedrag een keer verhoogd wordt.

5. Indeling werkgroepen 2019-2020
Daisy leest de indeling van de werkgroepen door.
6. Donatie goed doel
Opbrengst kerst: we gaan het opsparen en eens in de 5 jaar kiezen we
voor een goed doel.
7. Evaluatie voetbaltoernooi
Traktatie hebben de kinderen ontvangen. Kimberly wil graag wat meer
hulp volgend jaar.
8. Evaluatie avondvierdaagse
Goed verlopen, we hadden alleen een kaartje over, maar dit was een
onjuiste telling van Thor. De laatste avond wordt er chocola uitgedeeld,
maar Daisy heeft nog drop meegenomen. Eventueel volgend jaar
spekjes i.p.v. chocolade i.v.m. allergie.
9. Evaluatie zomerfeest
Goed verlopen, maar voor het klaarzetten van alle spullen hadden we
te weinig hulp. Uiteindelijk heeft de OV ook dingen gereed gezet wat
eigenlijk door de leerkrachten gedaan had moeten worden. Het was
veel werk, maar graag gedaan omdat het voor het schoolplein was.
Eventueel de volgende keer (over 5 jaar) niet overal een bijdrage meer
voor vragen en b.v. een donatiepot bij de uitgang zetten.
10.
Evaluatie schoolkamp groep 8
Alles is goed gegaan. Wordt niet apart geëvalueerd.
11.
Afscheid groep 8
Loopt.
12.
Sportdag
De zakken zijn aangeschaft. De werkgroep is al gestart. Er is wel meer
hulp nodig. Marianne gaat kijken of de Jumbo de appels wil
sponsoren.

13.

Kinderboekenweek

Voor de kinderboekenweek wordt 2 euro per kind begroot. Groep 3 t/m
6 kan voor dit bedrag naar de Kring (is alleen voor deze groepen).
Mogelijk voor de anderen groepen een workshop regelen of aanschaf
van kinderboeken. Het geld voor deze groepen mag ook op een ander
moment uitgegeven worden, dit hoeft niet in de kinderboekenweek te
vallen.
14.
Servies stand van zaken
Wordt doorgeschoven naar de volgende keer.
15.
Rondvraag
Stefanie stelt voor om de volgende keer wanneer je te weinig hulp hebt
en dit merkt tijdens het gereedzetten van de activiteit dit in de
groepsapp te zetten. Mogelijk kan iemand op dat moment helpen.
ACTIE
Up-to-date draaiboeken naar Ankie mailen.
Vergaderdata volgend jaar aanpassen
Werkgroeplijst aanpassen voor schooljaar 2019-2020
Servies bon opvragen bij Kim

Volgende vergadering is op donderdag 19 september 2019
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Daisy

