Notulen - OV vergadering
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:

28 november 2017
Irene Meeuwesen, Suzanne Herfst, Hugo Schmidt, Tessy Maussen, Martin Endepoel,
Yvette van Esch

1. Opening
20.30 uur opent Irene de vergadering.
2. Binnengekomen post
• Geen post, 2 e-mails t.a.v. Yvette over budget klasseouders.

(10 min.)

3. Notulen & actielijst
(30 min.)
Notulen vorige vergadering op 05 september en de ALV van 14 november zijn vastgesteld, geen
wijzigingen.

4. Update lopende zaken + actiepunten
• 28 mei is vastgelegd voor de schoolfotograaf. Tessy heeft dit gecheckt, het staat op de
schoolkalender.
• De mail voor ouderbijdrage OV is verzonden, de betaling in Murlen staat klaar. Hugo stuurt een
herinnering voor de kerstvakantie.
• Voor nieuwe leden schrijft Irene een wervende beschrijvende tekst van de functie van lid van de
Activiteitencommissie. Vacatures zijn er voor de activiteiten Singelloop en Schoolfotograaf. Deze
tekst komt op de schoolapp.
• Suzanne stuurt notulen vergadering september + Jaarverslag + notulen ALV naar Jolanda Pijen
t.b.v. publicatie.
• Suzanne doet voorstel voor nieuwe brieven “constateren luis in klas”, “informeren ouder kind met
luis” en vraagt Yvette om tegen te lezen.
• Martin + Irene doen voor volgende vergadering nieuwe brieven + sateprikkers in de bakjes per
klas voor de luizenpluisouders.
• Suzanne verifieert voorafgaand aan de volgende vergadering of alle info op de website van St.
Joseph (m.b.t. OV) nog actueel is.
• Hugo gaat even bij Brenda na of er weer een Atletiekdag zal gaan komen in 2018.
• Tessy gaat na wat de status is van de Goede Doelendag bij de schoolorganisatie.

5. Agendapunten volgende vergadering
• Yvette vragen welke activiteiten zij wil ondersteunen i.v.m. verdeling activiteiten in
activiteitenkalender, tab activiteitencommissie.
• Maria Peters gaat per oktober 2018 met pensioen. Begin 2018 stelt de MR een
benoemingsadviescommissie voor. Vraag vanuit MR Jacques: Wie wil zitting nemen in deze
benoemingscommissie namens oudercommissie om gezamenlijk het profiel van de nieuwe
kandidaat te bepalen? Een optie is om in februari samen met MR te brainstormen om het profiel te
bepalen. Voor volgende vergadering denken we ieder voor zich na over de input die we vanuit OC
zouden willen geven aan het profiel.

Geplande vergaderingen schooljaar 17-18
Dinsdag
05 september Yvette
Dinsdag
24 oktober
Afscheidsborrel
Dinsdag
31 oktober
ALV + vergadering
Dinsdag
28 november Irene
Dinsdag
16 januari
Suzanne
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Maandag
5 maart
Dinsdag
17 april
> mei n.t.b. i.v.m. A4d <
Donderdag
21 juni

Yvette
Hugo
Etentje

6. Rondvraag
Geen vragen.

(15 min.)

7. Sluiting
22.10 uur: Irene sluit de vergadering.

2

