Oudervereniging
Sterrenpad 't Ven
Notulen vergadering oudervereniging
Aanwezig:
Ouders:

11 maart 2020

Bianca van Wijlick, Ellis van Dijk, Marieke Peeten,
Peggy-Jane Bisschops, Charlot Roodbeen, Yvonne Hendrikx, Daniëlle Janssen,
Kirsten Theelen, Marjan Peeters

Team:

Marianne Janssen

Afgemeld:

Ilona Verkoeijen

1. OPENING

Bianca heet iedereen welkom.

2. NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING D.D. 14-01-2019

Er zijn geen op- of aanmerkingen.

3. AFSPRAKENLIJST

2019-02]
Onderzoek ouderbijdrage
Via het Ouderportaal is onlangs een bericht uitgegaan over de vrijwillige ouderbijdrage. De uiterste
betaaldatum is 15 maart 2020. Niet alle betalingen zijn binnen. Ellis kwam erachter dat het bericht
op het Ouderportaal niet terug te vinden was. Even afwachten tot de betaaldatum, daarna zal er
nog een herinnering uitgaan via het Ouderportaal.
2019-03]
Verkeer onder de aandacht
De situatie is niet veel veranderd. Marianne wilt dit verder gaan oppakken. Misschien is het een
idee dat Boris meer surveilleert buiten?
[2019-03] is afgehandeld. Dit item komt terug onder "Werkgroep ouders". Zodat dit niet twee keer
ter sprake komt.
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4. MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN

Ingekomen stukken:




Updates 'ouders en onderwijs ► doorgemaild aan OV leden.
Penningmeester gewijzigd bij Kamer van Koophandel, Ilona uitgeschreven, Daniëlle
ingeschreven.
E-mailadres bij Kamer van Koophandel toegevoegd.

Uitgegane stukken:


Notulen van de oudervereniging 14-01-2020

5. WERKGROEPEN:

Verkeersouders
De situatie is niet veel veranderd. Marianne wilt dit verder gaan oppakken. Misschien is het een
idee dat Boris meer surveilleert buiten?
6. ACTIVITEITEN TOT NU TOE; HOE VERLOPEN?
Centrale aanmelding
Dit jaar was er een informatieochtend, was succesvol was. Het aantal nieuwe aanmeldingen dit jaar
zijn 23 (!).
Carnavalsviering
Ook dit jaar was het een geslaagd feestje! De hele dag op school heeft in teken gestaan voor
"Vastelaovend", en we hadden prachtig weer met de optocht. Ook was het erg leuk dat mensen
kwamen kijken. Daarna hadden we het feestje in de feestzaal, waar het trio en het kwartet en de
dansmarietjes kwamen feesten.
De samenwerking met de Jeugdcommissie moet vanaf nu wat beter worden, en de communicatie
hiervan eerder op de kaart zetten, zodat alles in goede banen geleid kan worden.
7. KOMENDE ACTIVITEITEN
Paasviering
De bespreking hierover staat gepland op 17 maart 2020.
Koningspelen
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8. MEDEDELINGEN TEAM
Vreedzame school
Kirsten is naar de vergadering geweest van de "Vreedzame school". Dit was heel interessant
geweest. Daaruit blijkt dat het pestprotocol op school meer aandacht nodig heeft. De
communicatie moet beter tussen ouder en leerkracht. Onduidelijk is ook wie de aanspreekpunt is,
welke ouder en/of leerkracht?
De volgende vergadering van de "Vreedzame school" is 8 april a.s., deze gaat over Cyberpesten. En
nog een vergadering op de planning, 12 mei 2020.
Er word genoemd om dit item/punt elke vergadering van de OV terug laten komen. Iedereen is
hiermee eens, dus vanaf nu komt dit punt bij elke vergadering aan bod.
Schoolplein
Marianne is bezig over de aankleding/vernieuwen van het schoolplein. Ze heeft een gesprek met
Chris Nowack over hoe/wat de mogelijkheden zijn.
Zwerfafval
Omdat de laatste keer het zwerfafval lastig was om genoeg ouders bij elkaar te krijgen voor het
ophalen van zwerfafval, word er voorgesteld om dit de volgende keer op een andere dag te doen,
bijvoorbeeld op een woensdag of vrijdag. Dit zijn toch dagen dat meestal ouders wel kunnen. Want
het initiatief vinden ouders supergoed.
Warmte school
Dit is een punt dat nu echt prioriteit heeft. Boris en Marianne zijn hiermee bezig, hopelijk krijgen wij
dit snel opgelost!
De volgende vergadering is: donderdag 11 juni 2020.
9. RONDVRAAG EN SLUITING
Geen vragen.

NOTULEN 11 MAART 2020

OUDERVERENIGING STERRENPAD

3

Oudervereniging
Sterrenpad 't Ven
DATUM VOLGENDE VERGADERING:

donderdag 11 juni 2020
19:30 UUR – STERRENPAD

AFSPRAKENLIJST
NR.

OMSCHRIJVING

WIE

2019-02

Controle of alle betalingen binnen zijn. Eventuele herinnering
eruit laten gaan.

Bianca Boris
Marianne
Daniëlle

2020-01

Nieuwe datums vergaderingen schooljaar 2020-2021

Ellis

2020-02

Nieuwsbrief "Ouders en Onderwijs" controleren

Ellis

Notulist: Ellis van Dijk
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