Notulen OV vergadering 03 juni 2020 (Google Meet)
Aanwezigen: Lieneke, Mark, Nanda, Karin, Tineke, Chantal, Jose, Janine, Anneke en Heleen.
Notulen vorige vergadering (20 april 2020 – Google Meet):
Notulen worden goedgekeurd.
Financiën
Het niet innen van de ouderbijdrage zal in het ouderbulletin richting ouders gecommuniceerd
worden (Actie Anneke). Daarnaast zullen Mark en Anneke een afspraak inplannen voor het
updaten van de ledenadministratie. (Actie Mark en Anneke)
Voor eind van het schooljaar de bestellingen voor de containers met sportspullen doen. Anneke
zal dit doorgeven naar de sportdocenten. (Actie Anneke)
Er is nog iemand nodig voor in de kascommissie naast Adriaan. Karin vraagt na. (Actie Karin)
Vereniging X Stichting
Discussie over wat beste oplossing is loopt nog. Lieneke en Mark gaan afstemmen met MR hoe
dit verder op te pakken. (Actie Lieneke en Mark)
AW4D – alternatieve
In ouderbulletin communiceren dat de mogelijkheid bestaat om individueel mee te doen aan de
alternatieve AW4D (Actie Anneke).
Groep 8
> nacht van 8 (slaapfeest op school (1 nacht) per groep 8:
vanuit OV bijdrage voor het eten en drinken.
> voor de groepen 1 t/m 7 wordt er een meester/juffen dag georganiseerd per groep.
> schoolfotograaf komt langs voor de groepen 8 om nog een klassefoto te maken.
> dit zal nog gecommuniceerd worden via ouderbulletin door team.
Iets leuks?
Voor iedere groep wordt nog een meester/juffendag ingepland (feestdag). Details nog niet
bekend. Vanuit de OV wordt geen ondersteuning gevraagd. Alleen voor de groepen 8.
Vanuit OV worden nog wat ideetjes op tafel gelegd om eea mogelijk toe te voegen. Anneke zal dit
terugkoppelen naar het team en komt er op terug naar OV. (Actie Anneke).
Attentie groepsouders en ouders bieb
Janine gaat dit regelen. (Actie Janine)
MR
Lieneke heeft nog geen contact weer gehad met MR.
Beschikbaarheid OV leden komend schooljaar
Tineke en Karin geven aan per 1 januari 2021 te willen stoppen.
Heleen kan nog 1 schooljaar doorgaan.
Lieneke geeft aan ook nog 1 schooljaar te willen doorgaan.
In nieuwe schooljaar oproep in ouderbulletin voor nieuwe leden (Actie Anneke) en zelf
informeren of iemand het leuk vindt om plaats te nemen in de OV (Actie allen).

Volgende vergadering nog niet gepland.

