Notulen OV vergadering 14 september 2020 (Google Meet/School)
Aanwezigen: Lieneke, Mark, Nanda, Tineke, Chantal, Jose, Janine, Tjes, Anneke en Heleen.
Notulen vorige vergadering (03 juni 2020 – Google Meet):
Notulen worden goedgekeurd.
Activiteiten 2020/21
Welke activiteiten zullen dit jaar plaatsvinden ivm Corona?
15 september is een teamvergadering waar dit aan bod komt. Anneke zal dit communiceren met
OV (actie Anneke).
Vanuit stichting Baasis is er geen kader aangegeven voor de scholen waar binnen ze mogen
opereren. Er zijn geen protocollen oid opgesteld. Iedere school moet dit zelf invullen.
Insteek is, met de huidige situatie tav Corona/RIVM regels, dat activiteiten op klas niveau door
zullen gaan.
Daarnaast is na afloop van de vergadering afgestemd dat de insteek is, met de huidige situatie
tav Corona/RIVM regels, dat de OV met Sint en Kerst de gangen zal gaan versieren.
Financiën
Afgelopen schooljaar 2019/20 is geen ouderbijdrage geïnd.
Huidig schooljaar 2020/21 zal deze wel geïnd gaan worden.
Lieneke en Mark hebben overleg gehad met de stichting Baasis tav aantal zaken, o.a. AGV en
innen schoolreisgelden.
> Schoolreisgeld innen wil stichting Baasis buiten hun boekhouding houden. Vandaar de huidige
constructie via de OV.
> De OV mag geen gegevens in bezit hebben tav bankrekeningnummers van ouders/verzorgers
van de kinderen op school. Naam ouders/verzorgers kind, naam kind, klas en email mag wel.
Mark heeft verzoek aan Anneke om document innen ouderbijdrage aan te passen:
Datum regel toevoegen (actie Anneke)
Begroting wordt doorgesproken:
Afgelopen jaar is het niet meer gelukt om de bestellingen voor de containers met sportspullen te
doen. Dat zal binnenkort plaatsvinden (actie Anneke). Vanuit OV staat er 1000 euro op de
begroting. School betaald zelf nog 500 euro.
1500 euro voor sportkleding (broekjes en shirts) voor de kinderen van groep 7. Bedrag is
gebaseerd op aangeschafte kleding voor groep 8.
1000 euro voor de inrichting van school op de begroting laten staan. Door de financiële situatie bij
stichting Baasis is het dichtmaken van de gaten van de vloer van de vleugels van de eerste
verdieping dit schooljaar niet aan de orde. Voor de kleutergangen en de vleugel boven kan met
dit bedrag toch eea aangeschaft worden.
Sportdag en 4 mijl gaan niet door en daardoor komend jaar van de begroting af. Hiervoor in de
plaats komt de post sportactiviteiten.
Voor de musical zal een geluidsinstallatie gehuurd moeten worden: kosten?
Voor het slotfeest 3500 euro opnemen in de begroting. Loskoppelen van de inkomsten.
De schoolband zal meer leven in worden geblazen mbv een subsidie. Het ICO zal een
muziekdocent leveren voor de begeleiding

Voor de klassenbijdrage mag iedere docent/klas maximaal 85 euro uitgeven. Declareren wat
uitgeven wordt.
De Kascommissie bestaat uit Adriaan en Gea.
ALV
De ALV wordt gehouden op 22 oktober 2020. Voorafgaand zal een info sessie georganiseerd
worden voor groepsouders. Tijdens deze sessie wordt uitgelegd wat de OV doet en wat de rol
van de groepsouder is. Nanda geeft aan een meer aansprekende update te willen maken van de
huidige lap tekst. (actie Nanda).
Daarnaast zal de ALV en de infosessie aangekondigd worden voor in de nieuwsbrief. (actie
Nanda).
Ivm met het vertrek van een groot aantal OV leden eind van dit schooljaar zijn we op zoek naar
nieuwe leden met name uit de onderbouw.
Sinterklaas
Tineke vraagt wie uit het team bij de voorbereidingen gaan helpen. (actie Anneke).
Chantal neemt vanuit de OV Sinterklaas over van Tineke.
Kerst
Jose en Janine nemen het versieren over van Karin.
MR
Lieneke heeft nog geen contact weer gehad met MR.

Volgende vergadering op 12 januari 2021.
ALV op 22 oktober 2020.
Overige vergaderdata: 24 maart en 18 mei 2021.

