
Notulen OV-vergadering dinsdag 14 maart 2017 - 20.00 uur op School  
 

Afwezig: Mirjam, Sandra LvB, Marise 

 
  

1. Opening - Piet  

 

Hij vervangt Mirjam ivm haar afwezigheid als voorzitter. 

  

2. Bespreking vorige notulen incl. actielijst - Piet  

 
Geen commentaar op de vorige notulen 

 

Actie  Issue  Wie  Update  

Website  OV pagina op de website 

aanpassen  

Suzannah  Suzannah heeft teksten gekregen 

van Mirjam en deze heeft ze 

geredigeerd en teruggestuurd naar 

Mirjam. Tekst was iets aangepast 

op het punt van ‘handig voor 

ouders’. Suzannah vraagt zich af 

of dit goed is. 

Piet stelt voor om de tekst ook tzt 

voor te leggen aan de nieuwe 

directeur. 

 
  

3. Nieuws van het schoolteam - Irma / Melissa  

 

Irma is druk bezig geweest met de t-shirts. Ze heeft een order binnengekregen. Wil nu 

kinderen laten passen want er zit veel verschil in maten. Daarna worden ze besteld en 

dan zijn ze hopelijk voor de sportdag binnen zijn of zelfs al voor de Koningsspelen. 

Koningsspelen (vrij 21/4); team gaat het dit jaar zelf regelen. Wellicht hulp nodig vanuit 

OV. Onderbouw zit in de gymzaal, bovenbouw gaat naar het strand. Kinderen worden 

om 9 uur gebracht naar het strand en om 14 u weer opgehaald. Er zijn 4 ouders per 

klas nodig. 

Aangezien de Aloysiusdag dit jaar niet door gaat, kan de OV wel een 10-uurtje en een 

flesje water bijvoorbeeld aanbieden. Team gaat uitzoeken wat de kosten hiervan zijn. 

Wellicht om 14 uur bij het ophalen een ijsje? 

 

4. Evaluatie disco – Janice 

 

Over het algemeen een zeer geslaagde avond! Een paar kleine puntjes; 

Aan het eind van de avond werd toch de deur open gedaan voor ouders die daar 

dankbaar gebruik van maakten. Bij de onderbouw was het Ardy en bij de bovenbouw 

waren het de DJ’s. Voor de ouders was dit super gaaf maar groep 7 en 8 vonden dit 

niet leuk.  

Han was niet blij met de steiger die donderdagavond werd opgebouwd. Volgende keer 

even overleggen. 

Bovenbouw gooide hun jassen op een stapel in de kleuterklassen. Er viel toen ook van 

alles uit de zakken, sleutels, telefoontjes etc. Volgend jaar kapstokken. En er zijn ook 

leerlingen die naar boven gingen. Volgend jaar een afscheidingswand neerzetten. 

Linkjes van de Wii-dansjes kunnen iets eerder worden toegestuurd zodat er wat langer 

kan worden geoefend. 

Misschien de liedjes bij de onderbouw iets meer aanpassen naar kinderliedjes; 

bijvoorbeeld Kinderen voor Kinderen.  

 



5. Bestuursopvolging - concept functiebeschrijving (zie bijlage) – Roxane 

 

Voor volgend jaar is er een geheel nieuw bestuur nodig. Geïnteresseerden kunnen zich 

melden bij Mirjam, Piet, Roxane of Janice. 

Suzannah wil wel secretaris worden, eventueel in een duofunctie. Menno (man van 

Sandra de M) zou eventueel wel penningmeester willen worden als niemand zich 

aanmeldt. 

Hoe gaat de communicatie verlopen? We kunnen een advertentie op het bord hangen, 

via Dorine per mail versturen, op het digibord zetten. 

 

6. Update activiteiten 

 

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

  

2e inloopavond  

Don 06-04 

Ter informatie Geen actie. Ouders willen dan graag bij hun 

kinderen zijn. In het verleden is gebleken 

dat er weinig tot geen interesse is voor 

OV/MR info. 

Paasontbijt 

Don 13-04  

 

Initiatief Team, bijdrage  

OV  

 

 

Koningsspelen 

Vrij 21-04 

Initiatief Team, bijdrage  

OV 

  

IJsjes trakteren bij 

sportdag - alle groepen   

vrij 19 mei (gr 5-8) 

Woe 24-05 (gr 1-4) 

Initiatief OV    

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 

ledenvergadering 

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; er heeft een bericht 

gestaan in de Asjemenou  

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   Initiatief OV    

  

Discoavond  

 

Initiatief OV   

 

7. Signalen / Rondvraag  
 

Josineke; hoe staat het met de zoektocht naar een nieuwe directeur? Team; er 

volgt vrijdag een update. 

Ardy heeft waarschijnlijk een archiefmap vd OV gevonden met hele oude 

stukken (20 jaar geleden). Wat doen we hiermee? Plekje in het Klompenhok. 

Piet gaat binnenkort met Dorine zitten om lopende zaken door te spreken. Het 

schoolreisje voor de onderbouw bijvoorbeeld komt iets boven de jaarlijkse 

kosten van 25€ uit. Hoe gaan we dat oplossen? Wordt vervolgd. 

Worden de muzieklessen van meester Peter geëvalueerd op enig moment? 

Algehele geluiden zijn dat de onderbouw het heel leuk vindt maar de 

bovenbouw signalen zijn wisselend. Kunnen de leraren in de klas observeren 

hoe de kinderen zich gedragen tijdens de muziekles en dat terugkoppelen?  

 

 

Volgende vergadering: woensdag 17 mei 2017 om 20.00 uur op school  
  


