
Notulen oudervereniging vergadering woensdag 16 november 2016 - 20.00 uur 
op School  
  

 
  

1. Opening - Mirjam  

 

Welkom allemaal. We doen even een voorstelrondje voor Marise de 

Haas en Sandra Las van Bennekom die er nu voor het eerst bij zijn. 

  

2. Bespreking vorige notulen incl. actielijst - Mirjam  

 
 

Actie  Issue  Wie  Update  

Website  OV pagina op de website 

aanpassen  

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

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. Op 8/12 

zal dit worden besproken. 

Enquête  

uitslagen in  

Asjemenou  

  

Resultaten beschikbaar 

stellen  

Suzannah / 

Inge  

Suzannah zal aan Inge 

vragen wat de status is mbt  

samenvatting voor de 

Asjemenou. Is het al 

geplaatst of niet? 

Kan voor de volgende 

enquête de verzending via 

Survey Monkey? Even met 

Ardy overleggen. Niet 

geschikt via Whatapp ivm 

grote lappen tekst. 

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. 



  

3. Nieuws van het schoolteam - Irma / Melissa  

 

De vergadering zal op 8 dec plaatsvinden. 

Ardy heeft nog geen besluit genomen over extra uitgave uit de pot van 

de OV. Zal op 8/12 gebeuren want het geld moet worden besteed, mag 

niet worden opgepot. 

 

Team heeft besloten dat Aloysiusdag nog 1 x in de 2 jaar zal 

plaatsvinden. Het wordt te druk aan het eind van het jaar. Als je het om 

het jaar organiseert dan is er ook meer geld te besteden. Met name vorig 

jaar was het erg druk voor de kinderen. Veel ouders hebben hier over 

‘geklaagd’. Het was een moeilijke beslissing maar het lijkt de juiste. 

OV vindt het heel jammer maar begrijpt het wel. Maar heeft het niet met 

de verdeling van de activiteiten te maken? Heel veel activiteiten worden 

aan het eind vh jaar georganiseerd. Team neemt deze opmerking mee. 

 

Er is een ouderportaal geweest met als thema ‘Traktatie’. De heersende 

mening is dat er te veel snoep wordt uitgedeeld op school. De oplossing 

zou kunnen zijn om de traktatie te laten bestaan uit meer gezond eten en 

drinken. Zou fijn zijn als er een keuze wordt geboden. 

 

Hoe staat de OV tegenover een schoolshirt, lichtgroen? OV; Super! 

 

 

4. Indeling teams per evenement  

 

Activiteiten 2016-2017  

Kerstborrel 22 

dec 

Initiatief OV  Josineke (C), Suzannah, Piet, 

Hessel 

Rol captain is overzicht bewaken. 

Zsm een eerste bespreking 

organiseren! Overzicht 

rondmailen. 

Discoavond 10/2 Initiatief OV  Mirjam (C), Janice, Hessel, Edwin, 

Hanneke, Marise 

Eerste bespreking woe 7/12.  

 

Avondvierdaagse 

Din 4 t/m vrij 7 

juli  

Initiatief OV  Tineke (C), Janice, Sandra , Sandra 

de M., Suzannah, Josineke 

(reserve), Hessel 

 

Kerstborrel; Josineke heeft hulpouders gechecked die zich hadden opgegeven. 

Daar willen nog maar 2 van helpen.  Dus daar moet extra hulp komen. 

De kosten zijn hoger geworden (bijv omdat de soep duurder is want gaat niet meer 

via vader van Inge). Voorstel om kaartjes duurder maken dan 5€. Zie voor 

kostenoverzicht draaiboek Kerstborrel. Borrel moet zich in principe zelf bedruipen 



want dit is voor de ouders en niet voor de kinderen. Als we een kaartje 7€ maken 

dan redden we het wel. OV vindt dit prima. Voor dit bedrag krijg je bier, fris en soep. 

Kleine broertjes/zusjes mogen mee naar de borrel dus dan kunnen beide ouders 

komen. Vorig jaar zijn er 130 kaartjes verkocht. Vorig jaar is ook de wijnvoorraad 

verkocht aan groep 8. Er is dus nog een potje. Er zal ook een plan B voor binnen 

worden gemaakt. Kan bij de peuterspeelzaal maar deze moet dan wel in 

oorspronkelijke staat worden achtergelaten. Ook hier zijn dan extra hulphandjes 

voor nodig. Meestal zijn er wel ouders die blijven hangen. In totaal zijn er 8 

hulpouders nodig. Aanbieding voor prosecco in de gaten houden!! 

 

Team: er zal dit jaar weer in de kerk worden gezongen. Vanaf 16 uur gaat de kerk 

open. Zingen start om 16:30. Diner begint om 17:30 tot 19:00 uur. 

 

 

Bij alle activiteiten ouders uitnodigen die zich via de intekenlijst hebben 

opgegeven. 

 

 

Update activiteiten  

Save the date 25 nov Initiatief OV Surprise voor vrijwilligers. 

Jaarlijkse vrijwilligersavond vd 

gemeente Bloemendaal in het 

Gemeentehuis. Uitnodiging via 

Ardy. Iedereen gaat mee. 

Sinterklaas incl. 

cadeaus Ma 05-12   

Initiatief 
Sinterklaascie, 
bijdrage OV - OV lid 
geeft  
inventarisatie kosten  

  

Tineke: Er is dit jaar veel geld 

uitgegeven; 3 nieuwe 

pietenpakken en een 

sinterklaaspak. Pot is nu leeg. 

Cadeautjes zijn gekocht voor het 

volledig beschikbare bedrag. Voor 

de verhaallijn wordt het 

Sinterklaasjournaal gevolgd. 

Zwarte pieten, roetveeg pieten 

maar geen regenboog pieten. 

Kerstborrel  

Don 22-12  

Initiatief OV    

  

Discoavond  

Vrij 10-02  

Initiatief OV    

2e inloopavond  

Don 06-04 

Ter informatie  

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 

Ma 26-06 tm 30-06  

Initiatief OV  Voorstel A4D 3 t/m 7 juli ivm kamp 

groep 8. Team is akkoord! 

N.B. 3 juli is studiedag! 

Aloysiusdag   

Juni of juli  

Initiatief Team, hulp 

OV  

Nog maar 1 x per 2 jaar 

Hulpouders informeren na contact 

met Team 

Afscheid groep 8 op 

14 juli  

Bijdrage OV    

Onvoorzien school,  

Ervaringstuin en  

Decoratiegroep  

Bijdrage OV  Penningmeester OV  

Informatieavond 

Verschillende data 

Bijdrage OV Weer filmpje?  

Dag van de leerkracht 

Woe ..-10  

Initiatief OV  Bestuur OV 

 

Algemene 

ledenvergadering 

Initiatief Bestuur OV  

1e Inloopavond 

november 

 Overleg met MR etc. of we actie 

ondernemen 

  

  

5. Signalen / Rondvraag  
Janice; groep 8 heeft vrijdagmiddag uitslag NIO gekregen. Daar zat geen enkele 
uitleg bij. Ouders hebben nu individueel gegoogled in het weekend. Advies om 
volgend jaar een uitlegformulier bij te voegen oid.  Irma; goed om te weten. 

 

  

  

Volgende vergadering: dinsdag 17 januari om 20.00 uur op school 

  

  


