Notulen OV vergadering 6 oktober 2021
Aanwezig: Jeroen, Daisy, Naomi, Corina, Giuditta, Tamara, Esther, Stefanie,
Sabine, Ankie, Martine, Bianca, Nathalie en Helmy
Afwezig: Brigitte, Danielle en Kim

1. Opening, vaststellen agenda
Opening door de voorzitter.
Adressenlijst van de bestuursleden wordt gecheckt.
2. Aktie- en besluitenlijst vorige vergadering
3. Post en mededelingen vanuit team, mr en ov
Team: Er waren onduidelijkheden over het opruimen na het zomerfeest. De
volgende keer zullen we dit goed afspreken.
Er wordt een team gemaakt vanuit de ov om een nieuwe schoolfotograaf uit te
zoeken. We hebben de portofolio opgevraagd bij: ’t Zuiden / Sqoolfotografie /
Schoolfoto.nl.
Zou de OV een avond willen organiseren met betrekking tot social media?
Jeroen wil dit organiseren, zowel voor de ouders als voor de kinderen van
groep 7 en 8. Hij gaat hierover in gesprek met Karin.
MR: Er wordt aan de OV gevraagd om gezonde traktaties te verzorgen i.p.v.
chipszakjes. Stefanie gaat inspiratie opdoen bij Gezonde scholen in Bergen
op Zoom.
OV: 4. Financiën
5. Werkgroepen 2021-2022
Het overzicht met daarop alle werkgroepen is doorgenomen. Daisy past de
lijst aan.
6. Evaluatie
- Verjaardagen leerkrachten, bonnen: Jeroen moet de declaratie m.b.t. het
vorige schooljaar nog indienen bij Esther. Daisy stuurt Jeroen voor het
komende schooljaar een lijst met de klassenouders. Jeroen zal met de
klassenouders contact opnemen. De klassenouders kunnen de bonnen
ophalen bij Daisy wanneer de juf of meester zijn/haar verjaardag viert in de
klas.
- Eindfeest groep 8: Geen bijzonderheden

-

Zomerfeest: Leuke reacties gekregen. Alleen het opruimen liep niet goed
i.v.m. een miscommunicatie tussen de leerkrachten en de OV werkgroep.
Het zou handig zijn om de inschrijvingen volgende keer digitaal te laten
verlopen.

7. Stand van zaken
- Kinderboekenweek: Opening was leuk. De boeken zijn binnen. Er komt
een schrijver voor de onderbouw. Idee voor volgend jaar: schrijver Thomas
Rutten (boek Klaasje Klungel).
- Sinterklaas: Pepernoten en cadeautjes zijn besteld. De pakken van de
pieten en Sinterklaas zullen na de activiteit gestoomd gaan worden.
Mogelijk kunnen we een echt grote boek aanschaffen omdat de sint nu nog
werkt met een multomap.
8. Vergaderdata voor dit schooljaar
- 6 oktober 2021
- 24 november 2021
- 27 januari 2022
- 23 maart 2022
- 24 mei 2022
- 23 juni 2022
9. Rondvraag
- Aanschaf houten schotten op wielen. Deze komt de volgende vergadering
op de agenda.
- Hoeveel cadeautjes moeten we aanschaffen voor de kerst. We gaan uit
van 400 kinderen.

ACTIE
Up-to-date draaiboeken naar Ankie mailen.
Schoolfoto’s
Social Media (overleg met Karin)
Pasfoto’s mailen naar Marjolein
Lijst met klassenouders versturen naar Jeroen
Bonnen meesters en juffen dag bestellen
Inspiratie opdoen bij Gezonde Scholen Bergen op Zoom
Overleg met Marie-José ivm facturen OV
Volgende vergadering is op 24-11-2021.
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