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OV Vergadering

Soort overleg
Datum

29 september 2015

Aanwezig

Franca, Monique, Aljo, Maike, Nynke, Nienke Elenbaas, Nienke
Meurer, Linda, Kristel, Anne-Marie, Carole

Afwezig

Chris

Notulist

Anne-Marie

Volgend
overleg

10 november 2015 ( jaarvergadering èn OV vergadering)

1.Opening
Franca opent de vergadering. Nienke Elenbaas en Nienke Meurer van de CCC en
Kristel voor de feestcommissie zijn nieuw in de OV.
2. Goedkeuring notulen vergadering 12 mei 2015.
Notulen worden goedgekeurd.
3. Gesprek met Inger
Franca, Monique en Anne-Marie hebben anderhalve week geleden gesprek met
Inger gehad.
- Vindbaarheid ( onvindbaarheid) website, wordt aan gewerkt
- Musical groepen 8, kan die in de gymzaal Opmaat?
- Opleiding cultuurcoördinator niet meer nodig nu Aljo weer terug is, wel
herschrijven cultuurbeleidsplan
- Inger gaat tot voorjaar het alleen doen, dan bepalen wat er aan hulp nodig
is. Eerst in kaart brengen wat er allemaal speelt
- Inger druk met Opmaat, in gesprek met diverse partijen
- Gymzaal in de opmaat vanaf volgende week te gebruiken
Aljo haakt in op haar fairtradefunctie: komend jaar 4 momenten om
binnen team te bespreken:
Okt beleidsplan, nov fairtrade voorbereiden, feb evalueren projecten en
juni plan maken voor komend jaar

Ondanks enthousiast praatje voor ouders groepen ½ maar 1 aanmelding.
Toch meer via juffen contact leggen met ouders. Carole gaat juf Petra
vragen dit in een mail aan de leerkrachten te vragen!
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4. Financiën
Monique gaat morgenochtend met Peter naar FinnHill om cijfers afgelopen jaar af
te ronden. Iedere commissie moet vóór 15 oktober begroting indienen bij
Monique i.v.m. de jaarvergadering op 10 november a.s.
Morgen zal Monique ook bespreken wanneer de nota’s voor de ouderbijdrage
eruitgaan.
Maike herinnert eraan dat er een afspraak is gemaakt vóór de 15e ingediend is
voor de 30e uitbetaald en vóór de 30e ingediend, vóór de 15e van de volgende
maand uitbetaald. Bij Jeroen blijft het vaak liggen. Moeten we af van 4 ogen?
Toch weer een kascommissie? Monique informeert bij Jeroen, wat voor hem ook
prettig is?
Vraag Aljo: fairtrade is losgekoppeld van CCC ( was ooit een project van CCC).
Kosten zijn voor school, Aljo neemt het met Inger op.
5. Ingekomen stukken
Inger heeft verzocht vóór vrijdag 9 oktober 2015 tekst aan te leveren voor
nieuwsbrief, die er ongeveer 12 oktober uitgaat.
6. Mededelingen school/ commissies/ bestuurlijke info
School: Afgelopen vrijdag een zeer geslaagd afscheid van meester Wim en juf
Marianne. Beide hebben een bos bloemen van de OV gekregen.
Aljo overweegt om de boerinnen weer uit te nodigen zodat het meer gaat leven.
Borgen van de fairtrade status, fairtrade producten gebruiken, minimaal 1 keer
per jaar aandacht besteden aan fairtrade
Maike: Monique wil jij de 100 euro per klas overmaken? De 10 euro per kind
wordt door docenten bij Monique gedeclareerd. Regels hiervoor zijn naar
Monique en Maike gemaild ( Maike geeft dit door aan nieuwe leerkrachten)
Maike gaat ook achter rekeningnummers nieuwe leerkrachten aan. School krijgt
daarnaast 10,90 per kind van het Rijk voor cultuurbudget.
Bieb: Carole hoopte op nieuwe mensen voor de docu. Ze gaat nu toch mensen
aanspreken. Mail via Petra naar leerkrachten. Ze gaan boeken opnieuw coderen,
buitenlandse boeken, prentenboeken. Af en toe discussie/problemen omdat het
niet altijd makkelijk coderen is M5/E5 e.d.
Boeken voor groepen 4/5 moeten naar Slochterenlaan. Nog niet voldoende
kastruimte.
Verkeer: ouders parkeren goed
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CCC: volgende week begint kinderboekenweek. Het project wordt klein
gehouden, in overleg met team wordt het meer op lezen gericht.
Thema: Raar, maar waar. Het gaat natuurlijk op z’n Emma’s met een leuke
opening op beide locaties.
Onderbouw gaat per groep apart naar de boekhandel, waar ze een rondleiding
krijgen. In de bovenbouw komt een schrijver, uiteindelijk gaan ze met z’n allen
een boek schrijven. ( digitaal)
Luis: alle klassen hebben een contactpersoon, Nynke heeft ze op 1 na in haar
vizier. Flinke uitbraak in het begin van het jaar. Er moet in elk geval na de
vakanties geplozen worden, Nynke gaat het protocol rondmailen ( stuk in
nieuwsbrief?!)
Als je kind luizen heeft melden bij de contactpersoon ( weten ouders dit??)
Feest: Kristel heeft het overgenomen van Sophie. Feest was zeer geslaagd,
mensen aan de deur, die toch nog naar binnen mochten, (complimenten aan de
Feestcommissie!!) Nu bezig met Sint voorbereiden.
OV bestuur: -denk a.u.b. aan indienen tekst voor jaarverslag
Volgende vergaderingen:
Di
Di
Di
Di
Di

10-11 ( jaarvergadering)
12-01-2016
15-03
17-05
05-07-2016

Rondvraag:
Nienke E.(CCC): boeken voor kinderboekenweek, uit welk potje worded die
betaald? Ccc of docu? Elske heeft vandaag de lijst gekregen volgens Maike.
Nynke vraagt zich af hoe het met gym is? Er kan gegymd worden in de Opmaat,
alleen nog niet alle deuren zitten erin, vandaar dat nog niet iedereen is gaan
gymmen. Kinderen vinden het klein ( zijn Zandzee gewend)
Is het mogelijk digibord in de middenruimte te hangen??
Aljo: is het CCCproject dit jaar sociaal of cultureel? Dit jaar sociaal.
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