Notulen OV woensdag 17 oktober 2018

Aanwezig: Indra, Helen, Jacob, Ellis, Aafke, Marianne, Jolanda, Ellen, Roelfien, Bithja

1. Overleg Helen (o.a. inschrijving naschoolse activiteiten)
Papieren over de naschoolse activiteiten worden te laat aangeleverd en dan zijn de
activiteiten vaak al vol. Hierdoor missen kinderen de kans om mee te doen. Indra heeft
gebeld naar de organisatie voor de exacte datum waarop de folders worden verspreid, zodat
deze op tijd worden uitgedeeld. De link naar de website voor naschoolse activiteiten wordt
voortaan elke keer in de Infothijs gezet.
Website van de school:
Alle namen van de leden staan op de site van de school. De notulen worden voortaan ook op
de website gezet. De notulen van 5 september 2018 staan er inmiddels op. De nieuwsbrieven
en de verschillende commissies komen ook op de website te staan. Over een paar weken
gaan we over naar de nieuwe website.

2. Notulen 9 juli 2018/ 5 september 2018
Er is een vraag over het agendapunt traktatie. Dit zou worden besproken tijdens een
panelavond. Helen neemt dit ook mee in de volgende teamvergadering. Alvast een tip: een
traktatie-idee plaatsen in de Infothijs in de vorm van ‘traktatie van de week’.
De notulen zijn verder goedgekeurd.
3. OV mail
Er is geen mail binnengekomen. Er wordt afgesproken dat alle communicatie gebeurt via dit
mailadres.
4. Penningmeester
De komende periode wordt de ouderbijdrage geïncasseerd. Ouders hebben vragen over wat
er gebeurt met de bijdrage. Idee om een keer in de Infothijs een stukje hierover te zetten
bijvoorbeeld over de luizenzakken, bibliotheek, zandbak.
Per juli 2019 neemt Jacob de taak van penningmeester over van Roelfien.
Actiepunt: Roelfien maakt een stuk in de Infothijs (7 november) over wat er gebeurt met de
ouderbijdrage.
5. Evaluatie infoavonden/ panelavond 1
Panelavond 1: Indra is geweest. Was interessant om erbij te zijn. Er werd gesproken over de
ouderbetrokkenheid en er werd dieper ingegaan over hoe de kinderen leren op school (blp).
De volgende panelavond is op 14 januari.

Infoavond: de externe spreker was interessant, maar voor groep acht was er meer behoefte
aan informatie over bijvoorbeeld pubergedrag/sociale media/ voorbereiding op VO/ bureau
HALT/ pesten.

6. Sint Maarten/ Sinterklaas
Op de kalender staat 2 keer versieren voor Sinterklaas en Kerst: dit gaat gebeuren tijdens de
Grote Keuze en wordt begeleid door juffen/meesters en ouders/studenten. Helen maakt hier
een brief voor die meegaat met de kinderen en het komt ook in de Infothijs te staan.
Er zijn al allemaal ideeën om de school mooi aan te kleden. De Sinterklaascommissie is
daarnaast druk bezig met de voorbereidingen voor het Sinterklaasfeest.
Sint Maarten: er wordt op 2 momenten gewerkt aan het maken van de lampionnen. De
leerlingen van de onderbouw gaan zoals elk jaar bij een bejaardentehuis langs.
Vraag of er een advies wordt gegeven wanneer de kinderen gaan lopen voor 11 november,
omdat dit op een zondag valt. Dit advies komt in de Infothijs van 7 november te staan.
Actiepunt: Ellis gaat dit navragen bij de gemeente.
7. Draaiboek commissies
Vraag aan alle commissies om hun draaiboek aan te leveren bij de oudervereniging, zodat er
een goed overzicht is van wat er allemaal gebeurt. Ook voor de toekomst is het fijn als er al
een plan klaarligt, zodat eventuele nieuwe leden van een commissie meteen weten wat er
moet gebeuren.
8. Inschrijving Kamer van Koophandel
Wordt doorgeschoven naar de volgende agenda.
9. Start doorspreken van bestuursreglementen
Wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
10. Wvttk
Er is een vraag over de app van de school: deze is niet meer te downloaden, maar dit komt
waarschijnlijk omdat deze gaat verdwijnen.
Gezond eten op school: er is via eu-schoolfruit.nl de mogelijkheid voor school om 20 weken
lang gratis groente en fruit te ontvangen voor de kinderen. Dit is al besproken door het team
en er is aangegeven dat hier praktische problemen aan vastzitten. Vanuit de oudervereniging
wordt het idee geopperd om een plan te maken voor volgend jaar waarbij ouders gaan
helpen bij dit project, zodat het werk hiervoor niet bij het team komt te liggen.
De volgende vergadering is op woensdag 14 november om 19.30 uur.

