Verslag Ouderraad Oudervereniging: 14-09-2021

Aanwezig

Afwezig

Arina voorzitter), Dilek, Hansie, Claudia H, Renske Voets (teamlid), Natasha, Sanne, Danielle,
Magiel, Han, Wouter (MR), Thea, Ingrid, Loes, Claudia W (hulppenningmeester), Anita
(penningmeester) en Marielle (secretaris)
Anke, Janneke, Meggie

Opening en vaststellen agenda
Welkom allemaal, op de eerste vergadering voor dit nieuwe schooljaar.
Dank aan Hike-groep voor het ter beschikking stellen van de ruimte in de blokhut.
Niemand heeft nieuwe punten voor de agenda.

Mededelingen dagelijks bestuur
Janneke en Meggie zijn afwezig. Anke kan pas vanaf half tien en komt dan als de vergadering dan nog bezig is.
Van Janneke en Meggie nemen we afscheid op een ander moment, nadat Janneke terug is. Han vraagt of er ook
budget is voor een afscheidspresentje: ja.
Speciaal welkom aan Daniëlle en Magiel, 2 nieuwe leden.
Welkom ook aan Renske, die als contactpersoon vanuit het lerarenteam aan de OV is verbonden.
We starten met een klein voorstelrondje van alle leden en nieuwe leden.

Verslag vergadering 08-07-2021 jl.
Notulen zijn na een kleine wijziging in een van de data voor de komende vergaderingen goedgekeurd.

Financieel jaarverslag 2020-2021
Verslag is nog niet gezien door de kascontrolecommissie
Goedkeuring volgt in de volgende vergadering
Anita geeft korte toelichting op de concept winst en verliesrekening 2020-2021
Er is over het algemeen minder uitgegeven dan begroot en een aantal activiteiten zijn niet doorgegaan.
Daardoor is het begrote verlies gelukkig een stuk lager uitgekomen.
Begroting 2021-2022:
Sint budget wordt iets verlaagd, de commissie gaat kijken hoe daar invulling aan te geven.
Carnaval krijgt iets meer; moet investeren in versieringen
Budget eindactiviteit gr 8 is hoger omdat de groep dit jaar veel groter is (32 leerlingen)
De reservering voor de grote schoolreis is omhoog gegaan, zodat we die hopelijk over drie jaar weer kunnen
organiseren.
Er wordt zorg uitgesproken over het overmaken van de ouderbijdrage en dat er geen herinnering gestuurd mag
worden. Die zorg zit vooral in het vergeten van de mail en de uitvoerende actie die daarbij hoort. Een aantal
ideeën worden geopperd, dit zal Arina meenemen in gesprek met Wilma en Bregje. Het is afwachten wat er aan
bijdrages binnen gaat komen. Daar is nog geen tussenstand van op dit moment. 8/11 volgt de tussenstand,
mocht het nodig zijn trekken de penningmeesters eerder aan de bel.
De brief naar de ouders toe over de ouderbijdrage hebben we geprobeerd beknopt te houden, en er meer uit te
laten zien als factuur. Een paar OV-leden merken op dat ouders misschien niet de bijlage met de flyer lezen.

Wellicht zou die uitgedraaid toch aan oudste kind meegegeven kunnen worden samen met de kalender. Een
mail wordt snel aan de kant geschoven…
Renske zal dit toch nog eens navragen bij directie.

Samenstelling OV en verkiezen voorzitter, penningmeester en secretaris 2021-2022
2 vacatures van Janneke en Meggie
Anke stroomt nu officieel als lid in na haar stage van afgelopen jaar. Iedereen akkoord
Magiel neemt de plek van Meggie in, mogelijk tijdelijk, er wordt geen aanpassing gedaan van inschrijving bij de
KVK.
Daniëlle wordt voorgedragen als stagiaire lid voor komend jaar.
Officieel welkom
Arina blijft voorzitter
Marielle wordt secretaris, neemt stokje van Janneke over die afscheid neemt.
En Anita en Claudia (hulp) zijn samen penningmeesters
Iedereen akkoord

Begroting 2021-2022
Zie punt 4

Indeling commissies 2021-2022
Iedereen is akkoord met de commissie indeling.
Ouderhulplijst is nu niet ingedeeld als commissie (er is twijfel of er voldoende gebruik van wordt gemaakt), dit
bespreken we later met Wilma en Bregje
Feestcommissie OV-uitje, wie wil: Dilek, Natasha, Sanne en Hansie gaan dit organiseren.
Hou in de gaten dat er wel gezamenlijk geëvalueerd wordt na de activiteit.
Zet de gegevens ook op de OneDrive, het wachtwoord volgt nog.
Denk ook aan de declaratieformulieren, snel na de activiteit. Graag sturen naar de mail van Anita. Deze voegen
we toe aan het formulier. Bonnetjes digitaal versturen via de mail. Alles moet afgerond zijn voor 1 augustus
Wie wat waar-lijstje aanpassen, Arina vraagt eenieder hiernaar te kijken aan het eind van de vergadering.

Mededelingen vanuit de directie/team
Er is een fijne start van het schooljaar geweest.
Waterflessen worden binnenkort uitgedeeld aan alle leerlingen (i.v.m. corona is het watertappunt nog niet in
gebruik genomen afgelopen schooljaar, dat gaat nu wel gebeuren)
Vandalisme valt mee, en lijkt daarmee ook onder controle, dat is fijn.
Benieuwd naar nieuwe maatregelen t.a.v. de coronamaatregelen.
Eerste ouders voor luizenpluizen zijn geweest, fijn dat dit weer kan.

Mededelingen vanuit de MR
Jaarplan 2021-2022 staat online met daarin de speerpunten voor het komende jaar
Kind centrum info staat op achterkant van de kalender
Begin oktober weer vergadering
Vanuit de OV mogen wij ook algemene ‘ouder’zaken mee doorgeven richting MR vanuit andere ouders dus
mocht je ooit door ouders aangesproken worden over beleidszaken dan kan dat tijdens de OV-vergadering
besproken worden of kunnen wij dat doorgeven aan de MR leden.

Stand van zaken commissie schoolreis 2021
Onderbouw met bus incl. hulpouders
Bovenbouw fietst, ouders fietsen mee, die zijn daarvoor per mail gevraagd.
Verder is alles rond.
Groepjes worden door de leraren samengesteld
Abonnementen hoeven waarschijnlijk niet mee, dit wordt nogmaals nagevraagd.

Rondvraag
Han vraagt aan feestcommissie om snel een datum prikken voor OV-uitje

Afsluiting
Arina sluit de vergadering en wenst iedereen veel plezier toe bij het organiseren van de activiteiten.
Denk aan snelle start commissies Kinderboekenweek, Sinterklaas en Schoolreis (i.v.m. vroeg boek kortingen)

Onderstaande data zijn de vergaderingen van komend schoojaar:
Di 14-09-2021 jaarvergadering
Wo 30-03-2022

Ma 08-11-2021
Di 10-05-2022

Ma 24-01-2022
Do 07-07-2022 MR&OV

