Notulen OV vergadering 24 november 2021
Aanwezig: Jeroen, Corina, Giuditta, Tamara, Esther, Stefanie, Sabine, Ankie,
Martina, Bianca, Brigitte en Danielle
Afwezig: Nathalie, Daisy, Helmy, Naomi en Kim
1. Opening, vaststellen agenda
Opening door de voorzitter.
2. Aktie- en besluitenlijst vorige vergadering
- Pasfoto’s gemaild? Foto’s kun je mailen naar juf Marjolein, zodat ze die op
de website kan plaatsen.
- Werkgroepenlijst. Daisy heeft deze lijst aangepast, maar dit punt wordt
doorgezet naar de volgende vergadering.
- Gezonde traktaties bij gezonde scholen. Stefanie heeft contact
opgenomen met de Gezonde scholen. Ze zijn daar heel streng, zelfs het
kleinste koekje moet terug in de trommel mee naar huis. Tijdens
activiteiten zoeken zij sponsoren voor fruit en verder delen ze popcorn
naturel uit. Een gezonde traktatie is namelijk uiteraard ook duurder. Tijdens
de bosochtend laatst hebben we flesjes water uitgedeeld. Hoge kosten
omdat er statiegeld over betaald moeten en de flesjes werden niet
teruggebracht en ook veel kinderen bedankten vriendelijk voor het water.
3. Post en mededelingen vanuit team, mr en ov
Team: Cadeaubonnen. Vorige week is gevraagd tijdens de MR vergadering
waarom er cadeaubonnen worden uitgedeeld door de OV voor de
verjaardagen van de docenten. Sabine (was aanwezig namens de OV) heeft
de gedachte erachter uitgelegd. Jeroen gaat de cadeaubonnen regelen voor
komend jaar. De lijst met klassenouders kan hij opvragen bij Marie-José.
MR: Social Media Tijdens de MR vergadering werd gevraagd of de OV op dit
gebied iets kon betekenen. Tijdens deze vergadering werd ook de urgentie
wel duidelijk. Jeroen heeft afgesproken met Karin op donderdag 25 november
2021. Het punt zal op de agenda blijven staan zodat we het kunnen blijven
volgen.
OV: Investeringen:
- Sinterklaasboek. Daisy had hierom gevraagd. De kosten zijn € 19,95. Dit is
dus geen probleem, maar zal waarschijnlijk i.v.m. de tijd volgend jaar
worden aangeschaft.
- Sinterklaasbanner. Pauline had hier om gevraagd i.v.m. de versiering op
school en voor de kamer van Sinterklaas, kosten zijn € 139,-. Voorbeeld
wordt in de app verstuurd en dan kunnen we ook aangeven of we akkoord
gaan.
4. Financiën

Vanwege de weerstand die vanuit school was ontstaan voor het door de OV
aangeschafte boekhoudprogramma is er een gesprek geweest met MarieJosé. Dit is gelukkig een heel goed gesprek geweest. De facturen zullen
daarom binnenkort verstuurd worden (is andere jaren iets eerder). De ouders
die in de app hebben aangegeven dat wij de gegevens niet mogen gebruiken
zullen nu een brief vanuit school krijgen met de vraag of ze toch toestemming
willen geven voor het delen van de emailgegevens zodat we toch vanuit de
OV (ons eigen boekhoudprogramma) een factuur kunnen versturen. De
inrichting van het nieuwe boekhoudprogramma is vrijwel gereed.
De kascontrole is afgerond.
5. Evaluatie Kinderboekenweek
Deze is goed verlopen. Het was mooi weer tijdens de boekenmarkt. Er was
alleen even onduidelijkheid over wie er aangesproken kon worden binnen het
team op school.
6. Stand van zaken Sinterklaas
Schoentje zetten is geweest en ook de pietenmiddag was geslaagd. Alle
pakjes zijn ingepakt. Nu is het alleen even afwachten wat er tijdens de
persconferentie vrijdag wordt aangegeven, want wat gaan we doen wanneer
de scholen moeten sluiten. Een idee is om het buiten te organiseren.
7. Stand van zaken Kerst
Alles loopt, de cadeautjes zijn binnen. De rest zullen we bestellen na de
Sinterklaas. De kerstborrel op het schoolplein met de ouders gaat niet door in
overleg met de docenten van de kerstwerkgroep.
8. Stand van zaken Schoolfotograaf
School heeft gevraagd of wij een schoolfotograaf wilden regelen. We hebben
er 2 gekozen uit de 5 opties. De één kan een groepsfoto maken met ieder kind
afzonderlijk in een hokje, waarna later één grote foto wordt gemaakt. Bij de
andere fotograaf kan iedereen zelf de eigen achtergrond kiezen bij de
portretfoto’s. Tamara en Esther zullen de definitieve keuze maken en
vastleggen. De dagen op school staan al vast.
9. Rondvraag
Jeroen vraagt wanneer de inschrijving van de avondvierdaagse is. Hij wil iets
gaan ontwikkelen om het inschrijven soepeler te laten verlopen. Ankie zal de
mail doorsturen naar Jeroen.
ACTIE
Up-to-date draaiboeken naar Ankie mailen.
Schoolfotograaf vastleggen
Social Media (overleg met Karin)

DOOR
Allen
Tamara/Esther
Jeroen

Pasfoto’s mailen naar Marjolein
Lijst met klassenouders opvragen bij Marie-José
Bonnen meesters en juffen dag bestellen
Sinterklaasbanner foto op de groepsapp
Mail avondvierdaagse versturen naar Jeroen
Volgende vergadering is op 27-01-2022.
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