
Notulen OV vergadering 15 november

Afzeggingen: Bas, Annika, Josineke, Milou. (Afzeggingen graag via de OV-app 
groep of via iemand van de OV)
Aanwezig: Melissa, Marjolein, Tineke, Piet, Mariska, Mirjam, Esther, Margriet, 
Roxane, Suzannah, Marise

1. Opening (Mirjam)
2. Bespreking vorige notulen en actielijst (Mirjam)
3. Nieuws van het schoolteam (Melissa)

 Ideeën voor het overschot zijn verzameld. Sommige zaken kunnen ook uit 
een ander potje, gaan we het straks over hebben.

4. ALV notulen en begroting 
Deze zijn goedgekeurd.

5. Quorum 
Dit is afgetikt.

6. Hulpouders
Margriet en Mirjam hebben hulpouders over de activiteiten verdeeld. Ze hebben 
mailtje gekregen. Een hulpouder voor kerstborrel, veel voor disco en ook wel wat 
voor Avondvierdaagse en Aloysiusdag. Vraag aan de captains om de eerste 
meeting te plannen om hulpouders te betrekken en nieuwe ideeën te 
verzamelen. We zijn tevreden over het aantal aanmeldingen, en over de manier 
waarop nu is geworven. 

7. Kerstborrel
Afgelopen maandag zijn Mirjam, Esther, Annika, Inge en hulpouder Suzan bij 
elkaar geweest. Eten van slager aan de overkant, erwtensoep en pompoensoep, 
is geregeld. Bier is geregeld bij Robin Groenendijk. Chocomel niet dit jaar. Verzoek
aan iedereen voor jampotjes en kaarsjes. Wijn, prosecco, Frisdrank in 
limonadekannen. Alleen glühwein als het ontzettend vriest. Stokbrood. 
Kaartverkoop is van 11 tot en met 15 december. Mariska ontfermt zich over de 
posters. Kaartje 7 euro. Dinsdagochtend en woensdagochtend en –middag zijn 
nog mensen nodig van 8 tot 8.30 uur. Opruimen na afloop, iedereen van OV dan 
graag helpen! Kerk inloop 16.30 en start op 17.00, einde 17.30 diner start 17.45 
tot 19.00 uur.

8. Besteding overschot
Remmelt van het schoolfonds initieert een afspraak met Patricia. Dus datum 
wordt geprikt voor januari, houdt Mirjam in de gaten. Lerarenteam werkt het 
overzicht verder uit met bedragen erbij. En kijkt wat eraf kan. 

9. Update activiteiten
Avondje uit op 17 november, om 20.00 uur bij het Gemeentehuis van 
Bloemendaal, op de fiets.



Sinterklaas: decoratie hal volgende week. Cadeautjes zijn binnen. Esther wil 
weten voor hoeveel mensen er eten moet komen en of het wel/niet vega moet 
zijn.

10 Rondvraag
 Kan de school meedoen met schaatsles of een keer gaan schaatsen? We 

kunnen ook doen dat kids geld voor schaatshuur mee moeten nemen.
 Marise vraagt of er nog een nieuwe activiteit komt. We gaan nieuwe ideeën

verwerken in de huidige activiteiten. Het is mooi als activiteiten echt 
langer bestaan en gaan leven als traditie. Vraag is wel of we Aloysiusdag 
niet toch weer elk jaar willen organiseren. Neemt Melissa mee om weer 
eens in het team te bespreken. We hebben nu wel Koningsdag.

 Mariska: idee voor overschot. Podiumdag, geluid was heel slecht, kinderen 
slecht verstaanbaar. Misschien microfoonsysteem voor in de aula. Patricia 
had nog idee voor verstelbaar podium. Statafels om aan te werken, 
wellicht voor in de aula.

 Mirjam hoorde veel commentaar op de 10-minuten gesprekken qua 
inplannen. Het signaal is binnengekomen bij het lerarenteam. Het wordt 
goed geëvalueerd. Marjolein noemt dat het de werkdruk voor de 
leerkrachten verlaagt, anders is het heel veel plannen.

 Communicatie over school: nu is er maar 1x per maand Asjemenou. Dat 
vinden ouders weinig. Er is wens voor meer nieuws. Bijv deze week is er 
studiedag. Thema’s in de klas. Kalender die op de app staat, stopt in maart
(gaat Melissa checken).  Nieuws over bijv Kerstborrel gaat dan eind 
november in Asjemenou. Melissa: daar tegenover staat dat de Asjemenou 
niet goed gelezen wordt. En dan moet er toch nog gemaild worden. 2017-
2018 wordt er een nieuw systeem Stichtingbreed ingevoerd. Tot die tijd 
moeten we wel iets. Melissa gaat Asjemenou eens in de twee weken 
voorstellen.

Actielijst
Onderwerp Actie Wie? Update
Website Afspraak maken om huidige 

voorstel tekst over de OV te 
bespreken (en daarna naar 
Patricia sturen)

Mirjam en 
Suzannah

Aloysiusdag Op tijd bij elkaar komen om 
activiteit te kiezen

Roxane

Hulpouders eerste meeting te plannen 
om hulpouders te betrekken 
en nieuwe ideeën te 
verzamelen

Captains

Besteding 
overschot

In de gaten houden dat in 
januari afspraak komt van 
schoolfonds met Patricia

Mirjam

Besteding 
overschot

Overzicht met bedragen 
verder uitwerken

Melissa 
vraagt 
lerarentea
m

Communicatie Asjemenou eens in de twee Melissa



over school weken voorstellen
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