Notulen vergadering oudervereniging
Aanwezig:
Ouders:

14 juni 2018

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

Team:

Koen Kemps

Afgemeld:

Marjan Peeters, Judit Gipmans

1. OPENING
Bianca heet iedereen welkom. Laatste vergadering voor Melanie en Marloes.
2. NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING D.D. 14-03-2018
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
3. AFSPRAKENLIJST
[2017-14]

Iedereen nadenken over opvolging Marloes (secretariaat) schooljaar
Ellis neemt het over. Marloes heeft een afspraak met haar gemaakt voor de
overdracht.
[2017-14] is afgehandeld.

[2018-03]

Koen vragen vacature Secretariaat in Gemma allerlei een bericht op FB.
Is niet meer nodig.
[2018-03] is afgehandeld.

[2018-04]

Vacature voor GA schrijven (Secretariaat).
Is niet meer nodig.
[2018-04] is afgehandeld.

[2018-05]

Aan Melanie doorgeven bij welke Jumbo vestiging het ontbijt voor Koningsdag
opgehaald moet worden.
Is gebeurd.
[2018-05] is afgehandeld.
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[2018-06]

Invulling geld OV – jubileum
Een van de ideeën was een spellenkist. Het moet iets zijn waar kinderen
blijvend mee kunnen spelen.
De Speelplaats wordt opgeknapt, hier is geld voor vanuit een ander potje.
Het geld van de OV kan ook eventueel in delen gesplitst worden, omdat er
dan voor alle leeftijden iets aangeschaft kan worden.
we willen het extra geld niet uitgeven aan activiteiten, maar aan iets
blijvends, waar alle kinderen iets aan hebben.
Het laatste voorstel vanuit het team is een nieuwe draagbare
geluidsinstallatie; deze moet beter te transporteren zijn en makkelijker in te
zetten. Een ander voorstel is een draagbare cd-speler met groot bereik voor
de gym. Er kunnen nu geen B.O.M. lessen gegeven worden.
Mocht er nog budget over zijn dan zijn er per bouw nog wensen:
Onderbouw: Beebot 2x starterpakket (125, =)
Bovenbouw: smartgames deze zijn verschillend qua prijs, soort en leeftijd. Ze
variëren tussen 15-20 euro.
Kostenopgave moet nog opgevraagd worden. (Koen/ Kim)

[2018-07]

Nieuwe begroting en eventuele verhoging ouderbijdrage bekijken.
Er komt geen verhoging voor ouderbijdrage. De begroting voor volgend jaar
laat zien dat het bedrag nog toereikend is.
Het budget sportdag wordt verhoogd.

[2018-08]

Nieuwe begroting: agendapunt volgende vergadering.
Is gebeurd.
[2018-08] is afgehandeld

4. MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN
Ingekomen stukken:
•

Updates ‘ouders en onderwijs’ ð doorgemaild aan OV leden.

Uitgegane stukken:
•

Notulen van de oudervereniging 14-03-2018
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5. WERKGROEPEN:
Verkeersouders
Verkeersdag is goed verlopen. De kinderen mochten de fiets mee naar school nemen.Groep 4 heeft
in de buurt gefietst, dit was erg leuk.
De wijkagent heeft opgemerkt dat als er veel auto’s staan tijdens de breng/ ophaal tijden: dan kan
er dan ook niet hard gereden worden. Er zijn tijdelijk kilometer meters in de Noordervaartlaan
geplaatst, dit komt vanuit VVN en verplaatst over enkele weken naar een andere school.
Kirsten: De verkeerslicht aanpassing op het kruispunt Weselseweg/ Schoolweg loopt niet goed, bij
oversteken is het licht voor de auto’s al opgroen. Kirsten zal hier melding van maken en vragen voor
aanpassing.
6. ACTIVITEITEN TOT NU TOE; HOE VERLOPEN?
Paasviering (30-03-2018):
Er zijn slingers gemaakt, en er zijn eieren verstopt, in de bovenbouw werd een ei-tik toernooi
gehouden: het was wederom erg leuk. De kerk heeft meebetaald aan de materialen voor de
slingers.
7. KOMENDE ACTIVITEITEN
Schoolreisjes:
Er wordt nog een ouder gezocht voor het schoolreisje naar Toverland. Volgens Peggy-Jane is het
aantal leerkrachten voldoende.
De reden voor het meegaan van nog een volwassene is, dat als er iets gebeurd dan zijn er altijd
voldoende volwassenen aanwezig.
Bianca laat Winnie weten dat zij een ouder uit de klas moet vragen (dus niet uit OV).
Afsluiting + start schooljaar 2018-2019
Wordt besproken.
8. BEGROTING
Zie afsprakenlijst.
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9. DATA OV VERGADERINGEN SCHOOLJAAR 2018-2019
We leggen volgende data vast: maandag 01-10-2018
dinsdag 15-01-2019
woensdag 13-03-2019
donderdag 13-06-2018
Er wordt gevraagd of er niet om 19:30 vergaderd kan worden. Als dit voor de teamleden ook in
orde is, stellen we de tijd vast op 19:30. Marloes zal het met Kim kortsluiten; dit is gebeurd: de
vergaderingen zullen vanaf nu om 19:30 beginnen.
10. JUBILEUMFEEST
De voorbereidingen zijn in volle gang. Er komt binnenkort informatie naar de ouders. Er zullen
gedurende het hele jaar verschillende activiteiten plaatsvinden.
11. MEDEDELINGEN TEAM
Koen: in de GA is iedereen geïnformeerd over de formatie: schooljaar 2018-2019 komen er 7
groepen. Er begint een nieuwe leerkracht: Brenda Nijenhuis. Ze heeft zich in de GA voorgesteld.
Start ouderportaal: wordt gezien de ontwikkingen (veel inwerkactiviteiten van de leerkrachten
mbt nieuwe programma’s etc) nog even uitgesteld.
Afscheid Koen Kemps: hij wil graag tussen de mensen staan; dit lukt niet op 2 scholen.
Hij gaat nu op een iets grotere school als directeur werken.

12. RONDVRAAG EN SLUITING (afscheid Melanie en Marloes)
Melanie en Marloes stoppen met de oudervereniging. Melanie heeft zich 8 jaar ingezet en Marloes 10
jaar. Koen en Bianca (namens de gehele OV) bedanken beide hartelijk voor hun deelname en inzet.
Ilona: wanneer wordt de activiteitenlijst gemaakt? Meestal 1e vergadering nieuwe schooljaar.
Koen: 3 t/m 13 oktober is de Kinderboekenweek & verjaardagen leerkrachten.
Peggy Jane: Komt er een bijdrage van van Harte bijv. Met sinterklaas (snoepgoed) wellicht zijn er nog
andere actviteiten waarvoor de ouders van de school een bijdrage voor betalen. Koen geeft dit door,
zal besproken worden.
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Kirsten: schoolfruit en op woe keuzehapje. Ouders hebben het gevoel dat dit hun ‘aangedaan’ is. Soms
hebben ouders niets in huis, dan wordt er een ‘niet gezond’ hapje mee gegeven. Er wordt dan van
andere kinderen het fruit gedeeld.
Koen: school wil bepaald beleid hebben; voldoende bewegen, gezond eten, delen. Als er mensen zijn
die er problemen mee hebben, dan graag met de desbetreffende leerkracht bespreken.
Bianca/Koen: koelingssysteem/airco op school; is een grote investering. Er gaat onderzocht worden of
en hoe de investering gedaan kan worden. Er zijn meerdere scholen van Fortior die dit probleem
hebben.
Bianca: De mail met bijlages wordt vaak niet geopend. Tip: eventueel de bijlages benoemen in de mail.
Bianca: ruzie onder de kinderen bij van Harte; wie is wanneer verantwoordelijk voor de kinderen. Als
je als ouder hoort dat er iets voorgevallen is, dan dienen zij de mensen van van Harte aan te spreken.

Bianca: is er iets bekend over eventueel continue rooster?
Koen: Er komt een vragenlijst voor ouders, met type roosters en tijden. En team moet kijken of het te
organiseren is voor school.
Ellis: bieb: wordt er daadwerkelijk meer gelezen door de schoolbieb?
Koen: Er wordt via een leesmonitor een statistiek bij gehouden van hoeveel er gelezen wordt, wat er
gelezen wordt enz.
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DATUM VOLGENDE VERGADERING:

01 OKTOBER 2018
19:30 UUR – GEMMASCHOOL

AFSPRAKENLIJST
NR.

OMSCHRIJVING

WIE

2018-06

Invulling geld OV - jubileum

team

2018-09

Kostenopgave nieuwe geluidsinstallatie

Team/Bianca

2018-10

Verkeerslicht aanpassing Weselseweg/Schoolweg

Kirsten

2018-11

Bianca

2018-13

Winnie laten weten dat zij een ouder uit de klas moet vragen
voor begeleiding schoolreisje.
Bijdrage Van Harte voor meedoen met activiteiten
Gemmaschool (Sinterklaas).
Koelingssysteem/ airco ontwikkelingen?

2018-14

Continue rooster – ontwikkelingen?

team

2018-15

Afspraak maken voor overdracht secretariaat.

Marloes

2018-16

KVK gegevens wijzigen Secretariaat.

Marloes

2018-12

team
team

Notulist: Marloes Janssen
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