Notulen vergadering oudervereniging
Aanwezig:
Ouders:

14 maart 2018

Bianca van Wijlick, Melanie Lommen, Peggy-Jane Bisschops,
Ellis van Dijk, Ilona Woltering, Marieke Peeten, Kirsten Theelen, Judit
Gipmans, Marjan Peeters, Marloes Janssen

Team:

Renee Raedts

Afgemeld:

-

1. OPENING
Bianca heet iedereen welkom. Marjan Peeters sluit nieuw aan bij de OV. Welkom Marjan!
2. NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING D.D. 09-01-2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
3. AFSPRAKENLIJST
[2017-14]

Iedereen nadenken over opvolging Marloes (secretariaat) schooljaar
2018-2 019. Iedereen denkt na en vraagt mensen i.v.m. de opvolging. Er kan
eventueel via FB een bericht uitgaan met ‘vacature’.
Bianca zal met Koen bespreken of dit op FB geplaatst kan worden er wordt
een vacature in nieuwsbrief geplaatst. Marloes zal de ‘vacature’ schrijven.
2017-14 blijft staan.

2018-01

Hulp nodig centrale aanmelding.
Bianca heeft geholpen.
2018-01 is afgehandeld.

2018-02

datumprikker datum uitje OV.
Is gebeurd.
2018-02 is afgehandeld.
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4. MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN
Ingekomen stukken:
•

Updates ‘ouders en onderwijs’  doorgemaild aan OV leden.

Uitgegane stukken:
•

Notulen van de oudervereniging 09-01-2018.

5. WERKGROEPEN:
Verkeersouders
Verkeersexamens komen eraan. Dit zal er hetzelfde uitzien als andere jaren.
De parkeerproblemen blijven bestaan. Het zijn altijd dezelfde auto’s die fout parkeren. Het is
moeilijk om dit aan te pakken. Ouders parkeren telkens weer op de verkeerde plekken. Ze worden
er regelmatig op aangesproken, helaas zonder resultaat.
Streetwise zal dit jaar weer plaatsvinden.
6. ACTIVITEITEN TOT NU TOE; HOE VERLOPEN?
Centrale aanmelding (23-01-2018)
Er is geen open dag geweest, mensen konden bellen om een afspraak te maken. Het is verder goed
verlopen. Op de dag zelf weinig aanmeldingen, er zijn er later nog bij gekomen. In totaal zijn er 16
aanmeldingen.
Carnavalsviering (09-02-2018)
Zeer goed verlopen. Het was echt een viering van en voor iedereen samen. Er was een combinatie:
er werd dit jaar eerst op school een activiteit gedaan, daarna werd er een feestje gevierd in de
feestzaal.
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7. KOMENDE ACTIVITEITEN
Paasviering (30-03-2018)
Pastoor zal in de klassen het paasverhaal komen vertellen. Er zal voor de ouderen in ’t Ven een
knutselwerk gemaakt worden. Ook voor de ouders zal er iets geknutseld worden.
Voor de onderbouw zullen er eieren verstopt worden.
In de bovenbouw zal het ei-tik toernooi gehouden worden.
Koningsspelen:
Voor groep 3 t/m 8 zal er waarschijnlijk een workshop ninja gedaan worden. Er zal een ontbijt zijn
voor de hele school. Dit zal plaatsvinden op 20 april.
Voor de kleuters zal het ontbijt op 26 april gehouden worden, aangezien zij op vrijdag vrij hebben.
Melanie zal het ontbijt ophalen bij de Jumbo, Bianca geeft haar door welke Jumbo vestiging.
Schoolreisjes (03-07-2018)
Alle schoolreisjes zijn geregeld
Hoe is het geregeld met verzekeringen tijdens schoolreisjes? Er is een collectieve verzekering via
Fortior.
Afsluiting + start schooljaar 2018-2019
Ellis en Judit organiseren dit. Er zijn nog geen afspraken geweest voor de organisatie.
Jubileum 2019
Er komt een nieuwe naam voor de school. Er komt een ideeën box. Dit moet gebaseerd zijn op
nieuwe visie: allemaal samen iedereen uniek.
Er komt een schoollied, nieuw logo het schoolplein zal aangepakt worden, meer groen.
Er zal op school overnacht worden en de hele school gaat waarschijnlijk naar Irrland.
Er zal een bijdrage van de OV zijn van ca. 2500,00 €
Koen had een idee voor de bijdrage van de OV: kisten voor elke groep met speelgoed voor iedere
groep. Dit is nog niet in team besproken. Bianca vraagt Koen.
Er worden verschillende opties genoemd: er kan ook een budget per klas verdeeld worden.
Het is wel belangrijk dat het aan iedereen getoond wordt (begin schooljaar of bbq school)
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8. MEDEDELINGEN TEAM
Er zijn geen mededelingen vanuit het team.
9. RONDVRAAG EN SLUITING
Er zijn niet zo veel likes op FB. Waarschijnlijk liken de mensen alleen als hun eigen kind op foto te zien
is.
Begroting onder de loep nemen. Eventuele verhoging van ouderbijdrage. Er moet wel een reserve
blijven. Ilona zal dit doen en een nieuwe begroting maken.
Musical groep 8: er zijn hoge kosten voor geluid en licht. Eventueel in begroting meenemen.
Schoolfruit: 20 weken gratis het stopt ca. 20 april.
Er wordt nog gekeken of en hoe de gezonde hapjes voortgezet kunnen worden. Er zal via de mail
informatie komen hierover.
Schoolfotograaf komt in juni.
Paasontbijt ouderen Bantuin: groep 7 gaat serveren
Kledingcontainer was weer vol.
Bianca:
Bij KVW wordt er gediscussieerd over het stoppen met de organisatie van de avondvierdaagse.
Dit zal dan eventueel bij de OV komen te liggen.
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DATUM VOLGENDE VERGADERING:

DONDERDAG 07 JUNI 2018
20:00 UUR – GEMMASCHOOL

AFSPRAKENLIJST
NR.

OMSCHRIJVING

WIE

2017-14

Opvolging Marloes (secretariaat) schooljaar 2018-2019.

allemaal

2018-03

Koen vragen vacature Secretariaat in Gemma allerlei EN bericht Bianca
op FB.
Vacature voor GA schrijven (Secretatiaat)
Marloes

2018-04
2018-05
2018-06
2018-07
2018-08

Aan Melanie doorgeven bij welke Jumbo vestiging het ontbijt
voor Koningsdag opgehaald moet worden.
Invulling geld OV - jubileum

Bianca

Nieuwe begroting en eventuele verhoging ouderbijdrage
bekijken
Nieuwe begroting: agendapunt volgende vergadering

Ilona

Koen

Marloes

Notulist: Marloes Janssen
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