
Notulen OV-vergadering woensdag 12 juli 2017 - 20.00 uur in Café de Sligting  
Aanwezig: Melissa, Margriet, Janice, Sandra, Suzannah, Marise, Josineke, Tineke, Roxane, Piet, 

  Hans, Mariska, Esther, Edwin, Sheila 

 
  

1. Opening - Mirjam  

Mirjam verwelkomt de nieuwe ouders die een keer meedoen aan de vergadering en 

wellicht actief lid willen worden. Iedereen stelt zich voor en geeft aan wat voor hem/haar 

de reden is waarom zij actief lid zijn van de OV: 

 Dankbaarheid van de kinderen door hun enthousiasme 

 Leuk om activiteiten met elkaar te bedenken en te organiseren 

 Je richt je op één activiteit met een groepje mensen. Leuk en daardoor geen 
zware belasting 

 Betrokkenheid met school. Je krijgt wat meer mee wat er op school gebeurt 
naast een (fulltime) baan 

 Goede combinatie naast het werk, je kunt dingen in de avonduren doen 

 Je leert ouders van school kennen, lol en gezelligheid 
  

2. Bespreking vorige notulen incl. actielijst - Mirjam  

Geen commentaar op de vorige notulen. 

 

Actie  Issue  Wie  Update  

Website  OV pagina op de website 

aanpassen  

Suzannah  Website wordt in het 

schooljaar 2017-2018 

opgepakt 

  

3. Nieuws van het schoolteam - Melissa  

Geen punten. 

 

4. Terugkoppeling gesprek met Patricia Dresens en het OV Bestuur - Mirjam / Piet 

Er heeft een goed gesprek plaatsgevonden met vernieuwende ideeën in het belang van 

de kinderen. Er wordt gedacht om een nieuw soort lessen toe te voegen zoals bijv. 

programmeren. Verder is er gesproken over de begroting en de bestuursopvolging. Het 

zal op prijs worden gesteld door de ouders als Patricia zich in het nieuwe schooljaar 

voorstelt. Op verzoek van de OV heeft Patricia de medaille-uitreiking op de 

Avond4daagse verzorgt. Het was fijn dat zij dat wilde doen. 

 

5. Bestuursopvolging - stand van zaken - Mirjam 

 Patricia heeft de wens geuit om de continuïteit van het bestuur nog een jaar te 
behouden gezien de wisseling van directie 

 Mirjam blijft Voorzitter voor het komende jaar 

 Piet zal zich alleen bezig houden met de afgebakende taak van 
Penningmeester. Esther treedt toe tot de OV en zal met Piet dit jaar meelopen 
om de rol volgend jaar van Piet over te nemen 

 Margriet en Suzannah nemen de rol van Secretaris over van Janice en Roxane 
 

6. Leden 2017-2018 - wie gaat er door? Mirjam 

 Melissa en Irma blijven de vertegenwoordigers vanuit school 

 Mirjam, Piet, Roxane, Marise, Josineke, Tineke, Margriet en Suzannah blijven 

 Esther, Annika en Mariska treden toe 

 Edwin en Miloe overwegen zich aan te sluiten 

 Hessel, Janice en Sandra stoppen na een paar jaar actieve bijdrage. Ze blijven 
nog wel beschikbaar voor hand- en spandiensten. Super bedankt! 

 

7. Evaluatie Avond4daagse - Tineke 

 Heel goede activiteit geweest! 



 Aanvangstijd op de inschrijfformulieren was verkeerd 

 8 km wellicht later starten en de 2 km eerder starten 

 Middenduin: niet eindigen met het pad naar beneden (heuvel). Goed dat de 
voorlopers gearmd liepen zodat de kinderen niet naar beneden konden rennen 

 Groep 8 was weinig vertegenwoordigd. Hoe kunnen we promoten: Samen 
sportief als groep 8? Zou goed zijn als de leerkracht het uitdraagt om mee te 
lopen 

 Duidelijk vermelden dat het maximaal 8 km is. 8 is beter ervaren dan de 10 km 

 Ondanks de kans op teken, toch de wens om het in de bossen te houden. Extra 
aandacht geven aan lange kleding en schoeisel (geen slippers) 

 Sponsors zoeken was een goed initiatief, eerder regelen! 

 Sponsoring van komkommers en appels schiep ook verwachtingen voor de rest 
van de dagen. Beter communiceren over welke dagen (wens is elke dag iets te 
doen). Aan het begin van de loop uitdelen werkte goed 

 Nadenken over pauzemoment gedurende de loop 

 Aankomst op het schoolplein verliep veel beter, veiliger 

 Medaille uitreiking: de stempelkaart werkte goed. Geen ouders vooraan, dat is 
te druk. Ideeën: medaillemoment naast het podium, fotograaf vanuit OV  

 Microfoon werkte ondanks de test niet. Er dient een technisch iemand bij de 
medaille uitreiking aanwezig te zijn voor als het mis gaat 

 Er waren toch weer een paar kinderen die zich niet ingeschreven hadden en 
meeliepen. Dat is niet wenselijk. Extra benoemen in de klas dat als iemand 
toch mee wil lopen, er contact opgenomen kan worden met de organisatie 
 

8. Planning OV-vergaderingen: 

Woe 04-10-2017 1e OV vergadering na ALV 

Woe 15-11-2017 2e OV vergadering 

Din 16-01-2018 3e OV vergadering 

Din 13-03-2018 4e OV vergadering 

Woe 16-05-2018 5e OV vergadering 

Woe 11-07-2018 6e OV vergadering 

 

Planning activiteiten: 

Woe 04-10-2017 ALV 

Don. 21-12-2017 Kerstborrel 

Vrij 16-02-2018 Disco 

Vrij 29-06-2018 Aloysiusdag 

02-07 tm 06-07-2018 Avond4daagse 

 

9. Signalen / Rondvraag 

 Melissa geeft aan dat Dorine haar afscheid klein wil houden. OV geeft de 
laatste vrijdag een bon van Luciano namens de ouders 

 De schoolfoto's zijn erg goed geworden, iedereen is enthousiast. Fijn dat er 
naar een nieuwe schoolfotograaf is gezocht 

 Vanuit de OV wordt een cadeautje voor Bas uit groep 8 gekocht om hem te 
steunen na het ongeluk dat hij heeft gehad. De kinderen op school leven erg 
met hem mee 

 Een klein groepje gaat in oktober brainstormen om nieuwe ideeën te krijgen 
voor activiteiten. Gericht ouders uitnodigen (o.a. nieuwe leden, Suzannah, Inge, 
Hans) - Actie Mirjam 

 Tijdens de volgende vergadering is de Algemene ledenvergadering hierin wordt 
de begroting vastgesteld en de nieuwe leden worden benoemd. Daarna is de 
OV vergadering en worden de taken verdeeld 

  

Volgende vergadering en ALV: woensdag 4 oktober 2017  

om 20.00 uur op school  
  


