Agenda - OV vergadering
Datum:
Aanwezig:

03 september 2018
Suzanne Herfst, Tessy Maussen, Yvette van Esch, Wendy van Ginneken, Martin
Endepoel, Irene Meeuwesen, Jessica Santos Barbosa (oriëntatie)

Afwezig:
1. Opening
20.20 uur opent Irene de vergadering.
2. Binnengekomen post
• E-mail: ouder met ideeën voor de OC uitnodigen voor bijwonen ALV.

(10 min.)

3. Notulen & actielijst
Notulen vorige vergadering op 14 april zijn vastgesteld, geen wijzigingen.

(30 min.)

4. Update lopende zaken + actiepunten
• Evaluatie schoolfotograaf: negatief over prijs (hoog), printkwaliteit (strepen) en de wijze waarop is
afgesneden (halve hoofden). Klassenfoto’s wel positief ontvangen. Organisatie van de dag en
contact prima verlopen. Besluit: volgende vergadering knoop doorhaken of we doorgaan met deze
fotograaf. Bij vorige fotograaf wel alvast een reservering plaatsen. Streefdata zijn in mei: di 07, do
09, di 21. Wendy stemt dit alvast af.
• Singelloop: verwacht 07 oktober. Inschrijving moet gereed zijn op vrijdag 28 september. Kosten
voor basisscholen bedragen 3 euro. OV sponsort voor 0.50 cent zoals gebruikelijk. Inschrijfgeld
bedraagt dus 2.50 euro. Irene vraagt totaallijst leerlingen op bij Jolanda, zodat aanmeldingen
gevinkt kunnen worden. Dagen waarop ingeschreven kan worden:
o Donderdag 20 september Irene en Martin
o Vrijdag 21 september:
Wendy en Suzanne
o Woensdag 26 september Jessica en Irene
o Donderdag 27 september Suzanne en Wendy
• Ouderavonden: navraag doen of er interesse is om deel te nemen aan de OC. Met name de
onderbouw is ondervertegenwoordigd. Suzanne en Wendy pakken dit op. Martin bezoekt de
ouderavond van de middenbouw, de bovenbouw is goed bezocht door Irene, Yvette, Martin,
Suzanne.
• Klassenouders / luizenpluis: werving wordt opgepakt door Yvette, zal verlopen via de app. Tessy
geeft aan dat het goed is de leerkrachten ook te informeren, niet alle ouders betrekken namelijk
de leerkracht.
• Verkeersbrigadiers: extra drukte door wegwerkzaamheden. Daarnaast elke maandag een
vuilniswagen. Hierover wordt wekelijks geappt met de Gemeente, incl. foto’s van de situatie ter
plaatse. Gemeente heeft aangegeven dat de route niet kan worden gewijzigd maar de rijtijden zijn
vervroegd. In de praktijk rijdt de wagen nog steeds rond aanvangstijd van school. Yvette zal Eric
vragen ook contact te zoeken met de Gemeente. Volgende vergadering bespreken we of dit effect
heeft gehad.
Tessy zal er voor zorgen dat het oversteken onder de aandacht wordt gebracht tijdens de
ouderavonden.
Irene zal de Gemeente bellen en de MR vragen aandacht te houden op de verkeerssituatie rond
school.
• Studiedagen: ouders signaleren dat er erg veel studiedagen zijn. Tessy geeft aan dat de school
zorgvuldigheid betracht en zich aan de wettelijke vereisten houdt. Irene zal inbrengen in de MR
dat er vragen zijn bij ouders over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de studiedagen
• Vacature penningmeester: Tessy weet een mogelijke kandidaat. Ze zal hem vragen of Hugo hem
mag bellen.
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Agendapunten volgende vergadering
Thema avond: brandwonden & hoog sensitiviteit
Vacature penningmeester: stavza
Verkeersveiligheid / vuilnismagen: stavaza
Data schoolfotograaf vastgelegd?
Aantal studiedagen: follow-up nodig?
Avond4daagse: weer Ginneken of andere route? Suzanne googelt de opties.

Geplande vergaderingen schooljaar 18-19
Maandag
03 september Martin
Dinsdag
30 oktober
ALV + vergadering
Dinsdag
15 januari
Irene
Dinsdag
19 februari
Yvette
Dinsdag
09 april
Wendy
Dinsdag
14 mei
Suzanne
Vrijdag 21 juni
Etentje
6. Rondvraag
(15 min.)
Yvette: Schoolreis groep 7 / visafslag is niet goed bevallen, mede door het weer. Advies aan school is
om de leerlingen te betrekken bij de keuze, of de keuze te toetsen. De visafslag heeft onder de
kinderen geen beste reputatie. Suggestie: Tiengemeten. Yvette en Suzanne kaarten het aan bij de
leerkrachten groep 7.
7. Sluiting
22.30 uur: Irene sluit de vergadering.
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