Notulen OV maandag 9 juli 2018

1. Opening
2. Overleg Sandy/Helen:
 Evaluatie van de commissies/activiteiten + aantal leden
Afscheid groep 8 (3) /kerst (5) /sinterklaas (5)/ Avondvierdaagse (15)/
verkeerspleincommissie (4)/ leescommissie (boeken aanschaffen) (3)/sport en
spelcommissie ( 3)/ kriebelteam (2) = negen ov leden.
Commissies moeten een draaiboek hebben voordat ze aan de slag gaan.


Terugkoppeling team m.b.t. ouderbetrokkenheid
1. Voor Sinterklaas/Kerst de versieringen tijdens de grote keuze laten maken door
de kinderen. Er komen 2 avonden om te versieren samen met ouders.
2. Klassenouder: tijdens de infoavond wordt dit meteen gevraagd door de
leerkracht.
3. Bij nieuwe activiteiten: nieuwsbericht eruit.
4. Op de kalender wordt duidelijk gemaakt door middel van kleurtjes wanneer
hulp/ aanwezigheid van ouders gewenst is.




Plan van aanpak komend schooljaar: (in september commissies vormen)
Tijdens infoavond: ov aanwezig plus aantal teamleden /(tijdens deel leerkracht 1 van
ons voorlichting geven + flyer) leerkracht kennismaken met nieuwe oudergroep/
informatief deel
Lijsten ophangen om in te schrijven door de school
School ouders benaderen die geschikt zijn voor de ov?




5.Voorlopige jaarrekening 2017/2018
Deze is gezamenlijk doorgesproken en goedgekeurd.
6.Begroting 2018/2019
Deze is besproken en zal door de penningmeester aangepast worden.
7. Jaarplanning 2018/2019
We spreken af om de eerste paar maanden regelmatig op woensdag bij elkaar te komen. Daarna
wordt het 1 keer in de zes weken.
8.OV mail
De mail werkt nog niet. Hier zal Sandy naar kijken.
9. Eindfeest groep 8
Besloten is om bij de slager eten te bestellen. Er wordt een partytent aangeschaft welke ook voor
andere activiteiten gebruikt kan worden. De boodschappen worden door Miriam gedaan, fotograaf

door de opa van Lieke. Via de app zal er gecommuniceerd worden over helpende handen bij de
aankleding en over de verdere organisatie.
10. Cadeau groep 8
De cadeaus liggen klaar, voor volgend jaar wordt meer budget vrijgemaakt.
11.Traktaties
Dit punt is doorgeschoven naar de volgende vergadering.

Actiepunten:
-

De nieuwe vergaderdata voor het nieuwe schooljaar worden toegestuurd zodat we kunnen
kijken of deze kunnen worden vastgesteld.
Voor de vakantie wordt er gemaild over de nieuwe voorzitter van de OV.
Inschrijving KvK.

