Agenda - OV vergadering
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:

05 maart 2018
Suzanne Herfst, Tessy Maussen, Yvette van Esch, Wendy van Ginneken, Martin
Endepoel, Hugo Schmidt
Irene Meeuwesen,

1. Opening
20.10 uur opent Yvette de vergadering.
2. Binnengekomen post
• Enkele mails, verdeeld onder de actiehouders

(10 min.)

3. Notulen & actielijst
Notulen vorige vergadering op 28 november zijn vastgesteld, geen wijzigingen.

(30 min.)

4. Update lopende zaken + actiepunten
• Goede Doelendag wordt vanuit school georganiseerd. Voor de Oudercommissie geen actie.
Martin checkt nog even bij Irene of er een actie voort is gekomen uit haar afstemming met
Laurette en Anja.
• Notulen van 17 januari 2018: “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. De aanwezige leden hebben aan Irene input mee gegeven voor opname in het profiel.”
Martin checkt status bij Irene.
• 21 maart informatieavond oriënterende ouders: wie gaat?
Tessy checkt of de datum handig is, ivm Gemeenteraadsverkiezingen en Kunstweek. Indien
datum doorgang vindt kunnen Wendy en Suzanne erheen. Martin checkt nog even of Irenen ook
bij wilt wonen.
• Avond4daagse = 28 t/m 31 mei. Vergadering van de organisatie Avond4Daagse Breda-Ginneken
is een vergadering gepland op 20-03 (19.30 aan de Viandelaan). Namens de OC gaat Yvette.
• Actiepunt blijven staan van vorige vergadering: Hugo gaat even bij Brenda na of er weer een
Atletiek-dag zal gaan komen in 2018.
• Evaluatie Sinterklaas: prima verlopen, laatste bonnetjes vraagt Martin nog op bij Kathelijne. Alleen
maar leuke geluiden gehoord. De Sint is goed ontvangen.
Tessy brengt de uitkomsten van de evaluatie onder docenten in: ook prima Sinterklaasfeest
gehad. Hulp vanuit groep 7 & 8 is goed bevallen. Schalen met lekker voor de leerkrachten niet
vergeten. Budget (vanuit school) was voldoende, er is nog voldoende inpakpapier. Instructie op
papier is handig voor de docentenkamer. Graag 10 nieuwe zakken. Extra investeren in de
versiering: vlaggen zijn verouderd. Aandachtspunten voor de docenten: allergielijst up to date
maken, varkensvet in schuimpjes. Bezoek aan de klassen: 15 minuten volstaat, 20 is wat lang. Tip
van de ouders naar de commissie: draaiboek doorsturen naar leerkrachten en hulpouders.
• Schoolvoetbaltoernooi start 24 april, aanmelden voor 23 maart. Hugo coördineert met ouder /
leerkrachten van school: wie wil het gaan doen?
• Nancy heeft gesignaleerd dat nieuwe verkeersbrigadiers welkom zijn. Yvette checkt even bij Eric
of er behoefte is en op welke wijze de OC kan ondersteunen. Het is niet de bedoeling om de
organisatie van verkeersbrigadiers niet uit handen nemen van de school.
5. Agendapunten volgende vergadering
• Let op: vergadering van 17 april is samen met MR en start om 19.30 uur. Locatie verplaatst naar
de school.
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Inschrijfdagen voor Avond4Daagse verdelen.
Feedback van Yvette van vergadering 20-03.
Update Schoolvoetbaltoernooi van Hugo.
Update Schoolatletiekdag van Hugo: wordt het georganiseerd sit jaar?
28 mei Schoolfotograaf

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
Maandag
5 maart
Yvette
Dinsdag
17 april
School, start om 19.30 uur (samen met MR)
> mei n.t.b. i.v.m. A4d <
Donderdag
21 juni
Etentje
6. Rondvraag
(15 min.)
Hugo geeft aan dat hij na dit schooljaar het stokje wil overdragen. Een vacature ter vervanging moet
geplaatst worden.
7. Sluiting
21.30 uur: Yvette sluit de vergadering.
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