
Notulen OV-vergadering dinsdag 17 januari 2017 - 20.00 uur op School  

Aanwezig: Mirjam, Sandra Las van B, Margriet, Irma, Melissa, Roxane, Sandra, 
Tineke, Hessel, Janice, Piet, Marise, Suzannah 

Afwezig: Josineke,  
  
  
  

1. Opening - Mirjam  

Welkom Margriet! Geen opmerkingen over notulen vorige keer. 
  

2. Bespreking vorige notulen incl. actielijst - Mirjam  

  
3. Nieuws van het schoolteam - Irma / Melissa  

Complimenten voor de gezellige kerstborrel!  

Wat gaat de OV doen met traktaties van snoep bij de disco nav het ouderpanel? 

Actie Issue Wie Update 

Website OV pagina op de website 
aanpassen 

Suzannah 

Hulpouders 
m e t 
k i n d e r e n 
jonger dan 
4 jaar 

Het is lastig dat ouders met 
jongere kinderen dan 4 jaar 
niet mogen helpen bij uitjes en 
dat geeft een negatief effect 
voor de hulp die later nodig is 

Irma / Melissa Team: Aanwezigheid jonger 
kindje leidt vaak tot 
verminderde controle over de 
rest van de kinderen, vooral 
bij een activiteit buiten school. 
Dit geldt niet voor hulpouders 
die willen rijden.

Enquête  
uitslagen in  
Asjemenou  
 

Resultaten beschikbaar stellen Suzannah / 
Inge 

Is inmiddels zo lang geleden. 
Heeft een samenvatting nog wel 
zin?

Begroting 
definitief 
stellen 

In de eerste vergadering 
bespreken hoe en welk geld 
per onderdeel besteed moet 
worden.  
Piet bespreekt het ook met 
Ardy  
(bijv. extra hesjes, nieuw 
schooltenue). Nieuwe ideeën 
bedenken wat voor alle 
kinderen is, uitbestedingen?   

Iedereen  
Team  
Piet 

Er is gestemd met alle 
leerkrachten. Voorkeur voor 
informatieve boeken. Mag het 
geld worden besteed of dient 
vooraf toestemming te worden 
gevraagd? 
Piet: graag even mailtje met 
schatting kosten. 
En koop verkeershesjes genoeg 
voor 3 groepen op de sportdag. 
Er zijn geen 90 hesjes. Plus een 
aantal oranje voor de 
begeleiders. 
Schooltenue ivm nieuw logo. 
Irma vraagt offerte op!



De decoratieploeg heeft nieuwe mensen nodig. Heeft de ov hier ideeën over? Hoe 
vaak, hoe en wanneer? Bij aanmelding c.q. introductie nieuwe kinderen op school via 
vragenformulier de interesses laten invullen. Wil je helpen bij activiteiten? Decoratie, 
disco, luizenpluizen etc.. of samen met het bereikbaarheidsformulier. Kan alleen pas 
volgend jaar na de zomervakantie. Kan eventu. ook via de Schoolapp. Iig voor 
hulpvragen voor het lopende schooljaar. En via de groepsapp als die er is. 

4. Afscheid Ardy 

School heeft donderdagmiddag 16/2 gereserveerd, de laatste dag voor de 
krokusvakantie. Van 13-14:45 u. Een halve dag omdat Ardy niet de Stichting gaat 
verlaten. Er wordt gewerkt aan een geheim programma. Er wordt een receptie 
georganiseerd van 16-17 u voor ouders en kinderen. 

5. OV Bestuursopvolging 

Het bestuur zal volgend jaar aftreden na 3 jaar in de OV te hebben gezeten. Via de 
groepsapp eens voorzichtig informeren wie per september 2017 in het bestuur zou 
willen. Er zal een functiebeschrijving moeten worden gemaakt voor Voorzitter, 
penningmeester en secretaris.  En een inschatting van een tijdsbesteding, hoeveel tijd 
ben je er aan kwijt per maand? Suzannah heeft wel interesse voor de functie van 
secretaris. Sandra Las van B. wil eventu. wel de functie van penningmeester 
overwegen. Wil iedereen nadenken over de opvolging? 

6. Gebruik Dropbox 

Even onder de aandacht brengen voor de nieuwe leden. Bij de volgende notulen (apart 
bestand) de inloggegevens voegen. 

7. Evaluatie Kerstborrel 

Er was een aantal vegetariërs. Voor volgend jaar hier rekening mee houden voor het 
eten (soep). Het eten was op. Er zijn veel kaarten verkocht (ca 140). Er is geld over. 
Wijn was lekker itt vorig jaar. Volgend jaar verzorgt de vader van Inge de soep niet 
meer dus die post wordt dan hoger. De warmteketels staan dan ook niet meer tot onze 
beschikking. Voorstel om van het geld dat over is twee warmteketels aan te schaffen. 
Akkoord! 

School had gezegd dat kleine kinderen niet mee mochten naar de kerk. Van de OV 
mochten ze wel mee naar de borrel. Graag volgend jaar even afstemmen in de 
vergadering. 

8. Update activiteiten 
 Bij alle activiteiten ouders uitnodigen die zich via de intekenlijst hebben opgegeven. 

Discoavond  
Vrij 10-02 

Initiatief OV Thema: Superster. Dresscode; Wit, Goud 
& Glitter 
Activiteiten: fotohoek, dansers Nova (min 
1 jongen), make-up hoekje, WiiDance, 
mannequin challenge, fotografen, 
verzoeknummers (5 per groep), 
bovenbouw Dansoptreden 1 per groep.

Afscheid Ardy Initiatief Team Donderdag 16 februari

2e 
inloopavond  
Don 06-04

Ter informatie



  
9. Signalen / Rondvraag  

Mirjam: Krijgen we nog een incasso vh schoolfonds? Piet; de muzieklessen 
worden verzorgd vanuit het schoolfonds. 
FB en Asjemenou zullen langzaam aan worden overgenomen door Dorine. 
Even een overdrachtmoment plannen met Dorine en Ardy en Piet/Mirjam ihkv 
samenwerking school – OV. 

Paasontbijt 
Don 13-04 

Initiatief Team, bijdrage  
OV 

 

IJsjes trakteren bij 
sportdag - alle groepen   
vrij 19 mei (gr 5-8) 
Woe 24-05 (gr 1-4)

Initiatief OV  

3e Inloopavond 
mei 

Ter informatie  

Avondvierdaagse  
Din 4 t/m 7 juli (ma 3 
juli is een studiedag 

Initiatief OV 

Afscheid groep 8 op 
14 juli 

Bijdrage OV  

Onvoorzien school,  
Ervaringstuin en  
Decoratiegroep 

Bijdrage OV Penningmeester OV 

Informatieavond 
Verschillende data

Bijdrage OV Weer filmpje? 

Jubileum school Initiatief Team 1 x in de 5 jaar.  
Laatste x was in oktober 2016 (95 jaar)

Dag van de leerkracht 
Don 05-10 

Initiatief OV Bestuur OV 

Algemene 
ledenvergaderin
g

Initiatief Bestuur OV

Aloysiusdag   
Juni/juli of andere 
maand?

Initiatief Team, hulp OV 1 x per 2 jaar.  
Laatste x was in juni 2016 
Hulpouders informeren  

1e Inloopavond 
november

Overleg met MR etc. of we actie 
ondernemen

Avondje uit met de OV Initiatief OV, eigen kosten Jaarlijkse vrijwilligersavond vd gemeente 
Bloemendaal? 

Sinterklaas incl. 
cadeaus 
Din 05-12  

Initiatief Sinterklaascie, 
bijdrage OV - OV lid 
geeft  
inventarisatie kosten  
 

Pot is nu leeg. 

Kerstborrel  
Don 21-12 

Initiatief OV   
 



Volgende vergadering: dinsdag 14 maart 2017 om 20.00 uur op school  
 


