
Notulen oudervereniging vergadering woensdag 5 oktober 2016 - 20.00 uur op 
School  
  

 
  

1. Opening - Mirjam  
  

2. Bespreking vorige notulen incl. actielijst - Mirjam  

 
 

Actie  Issue  Wie  Update  

Website  OV pagina op de website 

aanpassen  

Hans en Mirjam  Mirjam stuurt het door naar 
Suzannah. Suzannah zal haar 
deskundige blik erover heen laten 
gaan.  
  

Opnemen  

inleg 
juffendag in  
ouderbijdrage  

OV  

Voor juffendag wordt per ouder 

nog een bijdrage gevraagd, evt. 

volgend schooljaar opnemen in 

centrale ouderbijdrage OV  

Piet / team  Is besproken in het team: begrijpen 
het signaal dat het niet in de een 
drukke periode gepland moet 
worden. De leerkrachten vinden het 
leuk om het zelf in te plannen en 
houden volgend jaar rekening met 
de drukte.  
  

Door nadere toelichting van Piet 
dat het geen verhoging van het OV 
bedrag zal opleveren, nogmaals 
bespreken met Ardy  
  

Suggestielijst / 

Wegwijzer 

klassenouders  

Opstellen als hulpmiddel voor 

klassenouders   

Sandra  Concept opstellen en eerst ter 
controle naar het team  
  

  

Aloysiusdag  Met het team bepalen of het op 
een locatie georganiseerd moet  
worden  

  

OV - team  Beslissing overnemen zodat tijdig 

een locatie geboekt kan worden  

Hulpouders 

met kinderen 

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  Bespreken met team om deze 

ouders wel de kans te geven mee 

te helpen  

Irma: dit is nog niet besproken in 

de teamvergadering 

Hulp via  

InHolland of  

Nova College  

Met Ardy bespreken of het 

mogelijk is om een 

samenwerkingsverband aan te 

gaan met InHolland/Nova 

Collega m.b.t. hulp/stagepunten 

etc.  

Irma / Melissa  Ardy heeft aangegeven dat het niet 

betrouwbaar is. Studenten vd Pabo 

zeggen dat ze komen en dan op het 

moment zelf komen ze niet 

opdagen. Ze verdienen er geen 

studiepunten mee. Dus structureel 

kan je hier geen beroep op doen. 

Individueel kan je wel met een 

student een afspraak maken voor 

een cadeaubon oid. 



Filmpje OV op 

Informatie 

avond (20-09 

en 22-09)  

Filmpje bedenken en opnemen, 
door elke leerkracht laten zien 
tijdens de Informatie avond en 
rond laten gaan van de  
intekenlijst (alle activiteiten)  

Suzannah,  

Mirjam,  

Josineke en  

Sandra   

Is super leuk geworden en is op 

Info-avond in iedere groep 

afgespeeld  

Enquête  

uitslagen in  

Asjemenou  

  

Resultaten beschikbaar stellen  Suzannah / Inge  Asjemenou in de eerste weken  

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 behoefte aan nieuwe 

schoolhesjes voor op de fiets in 

nieuwe vorm van driehoek. Irma 

gaat offerte aanvragen.  

Een sportshirt, licht groen, is ook 

een wens om aan te schaffen. Dit 

wordt gebruikt voor volleybal- en 

voetbaltoernooi, halve van Haarlem 

maar ook voor schoolreisje zou dit 

handig zijn. 

Klompenhok 

opruimen   

Begin van het jaar inventarisatie 

doen en opruimen. Bepalen of 

een andere locatie gezocht moet 

worden  

Josineke en 

Janice 

Ma 10/10 hok grondig opgeruimd 

en veel weggegooid.  

  

3. Nieuws van het schoolteam - Irma / Melissa  
 

Geen. Er is nog geen bouwvergadering geweest. 

Wat vindt het team van een klassenpot? €5 aan het begin van het jaar voor juffendag 
ed en niet iedere keer los €2. Het team wil dit niet. 
 

4. Indeling nieuwe teams per evenement  
 

Activiteiten 2016-2017  

Jubileum school   

95 jaar  

Initiatief Team  Woe 12/10; vooralsnog geen hulp nodig 

vanuit OV 

Kerstborrel  Initiatief OV   Josineke (C), Marise, Suzannah (reserve), 

Piet, Hessel (reserve), kijken naar 

intekenlijsten! 

Discoavond  Initiatief OV   Mirjam (C), Janice, Hessel, Edwin, 

Hanneke 

Aloysiusdag  Initiatief Team, hulp vanuit OV   Sandra (C), Roxane, Josineke + aanvulling 

intekenlijsten 

Avondvierdaagse  Initiatief OV  Tineke (C), Janice, Josineke 

 

  

 

5. Planning data vergaderingen OV schooljaar 2016-2017  
 

• Woensdag 05-10-2016  

• Woensdag 16-11-2016  

• Dinsdag 17-01-2017  



• Dinsdag 14-03-2017  

• Woensdag 17-05-2017  

• Woensdag 12-07-2017  

Voorstel om het ook bij toerbeurt bij iemand thuis te doen. Volgende vergadering 16 
nov a.s. is op school. 
 

  

Update activiteiten  

Dag van de leerkracht 

Woe 05-10  

Initiatief OV  Bestuur OV 

Vers gesneden fruit en chocolade geregeld 

voor leerkrachten 

Jubileum school 95 jaar  

Woe 12-10  

  

Initiatief Team   Geslaagde workshop door Mamagaai 

1e Inloopavond  

8 november 2016 

 Event. op digibord foto’s. Wie is aanwezig? 

Sandra, Mirjam. Doel is werving nieuwe 

leden. MR is ook aanwezig. Misschien een 

hapje oid. Aansluitend overleg met MR en 

Schoolfonds wellicht verplaatsen aangezien 

Piet niet aanwezig is. 

Save the date 25 nov Initiatief OV Surprise voor vrijwilligers 

Sinterklaas incl. cadeaus 

Ma 05-12 (of vrij 02-12?)  

Initiatief Sinterklaascie, 
bijdrage OV - OV lid geeft  
inventarisatie kosten  

  

  

Kerstborrel  

Don 22-12  

Initiatief OV    

  

Discoavond  

Vrij 10-02  

Initiatief OV    

Paasontbijt 

Don 13-04  

Initiatief Team, bijdrage  

OV  

  

IJsjes trakteren bij 

sportdag - alle groepen   

19 mei  

Initiatief OV    

3e Inloopavond mei  Ter informatie    

Avondvierdaagse 

Ma 26-06 tm 30-06  

Initiatief OV  Voorstel A4D 3 t/m 7 juli en Aloysiusdag te 

verplaatsen naar 2/6 ivm kamp groep 8. Irma 

gaat dit bespreken met Team! 

Aloysiusdag   

Juni of juli  

Initiatief Team, hulp OV    

Afscheid groep 8 op 

14 juli  

Bijdrage OV    

Onvoorzien school,  

Ervaringstuin en  

Decoratiegroep  

Bijdrage OV  Penningmeester OV  

  

  

6. Signalen / Rondvraag  
Janice: Hoe kunnen we de betrokkenheid vergroten onder ouders die hulp 
bieden bij bijv rijden naar een uitje oid? Bijvoorbeeld Strippenkaart, dat de 



ouders min 2 x p/j helpen? Weerstand in de OV over het woord ‘ moeten’ . 
Wellicht app-groep olv klassenouders, goede afspraken maken! 

  

  

  

  

Volgende vergadering: ALV woensdag 16 november om 20.00 uur op 

school  
  

  


