Verslag OV-vergadering 9 september 2014

AANWEZIG: Anita Sluis, Ine Koot, Wendy de Leeuw, Sandra Nieuwenhuijsen, Iris Fonville,
Henry Wulff (voorzitter), Mike van der Weg en Cor van Donkersgoed (notulen)
AFWEZIG met kennisgeving: Aanvang: 20.05 uur, plaats: Het Vogelnest
1. Welkom, opening en mededelingen
Henry opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij bedankt Léon Heijdra, die
afscheid heeft genomen van de OV, voor zijn jarenlange inzet in het bestuur van de
OV.
2. Notulen en actielijst OV-vergadering 17-06-2014
De notulen waren al goedgekeurd en staan al op de website.
Bespreking actielijst:
38.
Mening notaris vragen over huishoudelijke regels / statuten. Sandra zit
hiervoor morgen bij de notaris. Dit punt komt de volgende keer op de agenda.
39.
Presentatie aankleding school rondsturen. Dit is gedaan.
47.
Iemand van de MR uitnodigen bij een OV-vergadering. Deze actie blijft staan.
Henry zal dit doen op de MR-vergadering van 7 oktober.
48.
Gesprek aangaan met vuilnisophaaldienst over Afvalvrije school. Ine heeft de
RMN hierover benaderd en heeft ook met de gemeente gesproken over het
ophalen van oud papier. Het blijkt dat als de gemeente het oud papier gaat
ophalen, dit de school geld gaat kosten. Besloten wordt daarom dit punt
voorlopig te laten rusten. Als er vanuit de gemeente weer een bijeenkomst
over het oud papier georganiseerd wordt, wil Henry er vanuit de OV bij zijn.
49.
Gemeente verzoeken oneffenheden in het schoolplein aan te pakken. Dit heeft
Ine gedaan en hoewel de gemeente daarover niet gecommuniceerd heeft met
de school, blijken de grootste oneffenheden in het plein aangepakt te zijn.
53.
Schoolgegevens bij gemeente inleveren ten behoeve van subsidie. Dit is
gedaan.
54.
Informatie over sponsoring nogmaals doorsturen. Ook dit is gedaan.
55.
Contact opnemen met Dalton- en Montessorischool over Afvalvrije school.
Deze actie komt te vervallen.
56.
Uitzoeken of school volgend jaar weer mee mag doen met loting Gezonde
schoolpleinen. Dit is uitgezocht, de school kan niet meer mee doen.
57.
Vragen of beslissing over meedoen met Schoolplein 14 over de vakantie heen
getild mag worden. De school heeft afgezien van Schoolplein 14. Dit omdat de
school zich afvraagt of de coatings die er dan zouden komen wel geschikt zijn
voor het schoolplein, wellicht zijn klimtoestellen beter, plus de school zou dan
ook nog 2.000 euro moeten meebetalen. Met de aankleding van het
schoolplein zouden we zelf kunnen beginnen, want de klusouders zouden de
betonblokken en bankjes kunnen gaan verven, aldus Ine. Henry noemt als
1

58.

59.

60.

mogelijke sponsor De Pyramide. Hij zal de informatie hierover opzoeken en
doormailen.
Folder kledinginzameling school uit Vleuten scannen en rondsturen. Dit is
JHGDDQ'HNOHGLQJZRUGWYHUNRFKWDDQ.DVSHU¶V.OHGLQJNDVW:HQG\]DOPet
deze instelling contact opnemen.
Creatief nadenken over invulling ALV. Omdat Schoolplein 14 en Afvalvrije
School afvallen zijn er weinig kapstokken voor de ALV. Een idee is het thema
Talent voor Taal te kiezen. In een workshop zou bijvoorbeeld Creatief met
Taal gedaan kunnen worden. Het zou ook breder kunnen, andere vakken
onder de paraplu van taal. De kinderen uit elke klas zouden een vraagstuk
voor de ouders kunnen maken, elke groep vanuit een ander vak, en dat op
film zetten. In een klein comité moet dit verder geregeld worden, het filmen is
wel een hele klus. Zie verder onder punt 5.
Muziek eindfeest groep 8 navragen bij Susan. Dit is gedaan.

3. Mededelingen uit het bestuur en team
Het kleuterfeest en de schoolreis komen er weer aan. Het kleuterfeest gaat dit keer
naar recreatiepark De Vergarde in Erichem en als het slecht weer is naar Monkey
Town. De schoolreis gaat naar Blijdorp. De brieven hiervoor gaan binnenkort te deur
uit.
De leerkrachten hebben vorige week de eerste studiemiddag gehad, gewijd aan taal.
De school is bezig Talent voor Taal in de praktijk in te voeren. Het begrijpend
luisteren was op de studiemiddag een punt, evenals de woordenschat. Sandra merkt
op dat sommige boeken op school erg verouderd zijn, zo wordt in een van de boeken
Nieuwegein genoemd als een stad die nog gebouwd moet worden!
De ouderavond is vandaag gehouden en aanstaande woensdag wordt er een
promotiefilmpje voor de website van de school gemaakt. Het zou leuk zijn als die op
de ALV gelanceerd zou kunnen worden.
Ine meldt als laatste dat er binnenkort een bestuursmeeting op de Vroonestein zal
plaatsvinden met alle werknemers van de SKPON (Stichting Katholiek Primair
Onderwijs Nieuwegein).
4. Financiën
Mike meldt dat we financieel mooi op schema lopen, de commissies zijn goed
afgesloten. Er moeten nog twee OPA-LQNRPVWHQNRPHQZH]LWWHQQXRS]R¶Q
euro uit OPA-inkomsten.
Mike wil voor het maken van de begroting voor volgend jaar de leerlingenlijsten
hebben. Ine zal die aan hem geven. Er is een lichte stijging van het kinderaantal, wat
de afgelopen jaren naar beneden was gegaan. Mike legt officieel bij de ALV zijn
functie van penningmeester neer, maar zegt toe zijn opvolgster Sandra nog een half
jaar te zullen bijstaan. Er moet dan wel een nieuwe kascommissie komen , want daar
zat Sandra in.
5. Programma en voorbereiding ALV
Sandra en Anita gaan weer het programmaboekje voorbereiden. Er moeten hiervoor
onder meer bijdragen van de commissies komen, geschreven door de
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commissieleden. Uiterlijk 1 oktober moeten de bijdragen binnen zijn, Ine zal dit met
de commissies opnemen.
De vorige keer zijn de boekjes op school gekopieerd, dit kan nu weer. Een beter idee
is echter de boekjes door de school digitaal te laten rondsturen en circa 15 kopieën
op school neer te leggen voor mensen die geen mail hebben. Wendy zal Ine helpen
bij het invoeren van de namen van de ouders in de mail. Er komt ook een
aankondiging in de Vogelvlucht van aanstaande donderdag.
De bedoeling is dus dat vanuit de kinderen een vraagstuk voor de ouders op film
komt. Ine gaat kijken of ze filmmateriaal kan krijgen en zal de OV-bestuursleden
hierover per mail blijven informeren. Ze zal vóór 1 oktober doorgeven of dit gaat
lukken.
Een punt voor de ALV zou ook de vraag moeten zijn hoe we de ouders meer kunnen
betrekken bij de school en de commissies. De vraag is ook wat mensen daarbij tegen
houdt. Een andere vraag is of de ALV wel gehouden moet worden, gezien de
dalende belangstelling daarvoor bij de ouders. Zo is de ALV bij Vroonestein
afgeschaft.
Opgemerkt wordt dat ouders ruim van te voren geïnformeerd moeten worden over de
activiteiten waaraan ze mee kunnen doen. De namen van de ouders die zich als
hulpouders al ergens voor opgegeven hebben, moeten op activiteitenlijsten in de
gang van de school gehangen worden, met daaronder een invulmogelijkheid voor
andere ouders. Zo kan iedereen zich ruim van te voren inschrijven voor de diverse
activiteiten. Ine zal dit verder regelen.
6. Sponsoring en subsidies
Het beleidsstuk van de SKPON uit 2002 over sponsoring wordt besproken.
We kunnen aan sponsoring doen onder de voorwaarden die in het beleidsstuk staan.
Sponsoring zal belangrijk worden door het stoppen van de OPA-inkomsten.
In sponsoring zal tijd gestoken moeten worden. Anita wil zich daarin gaan verdiepen.
SponsorKliks zou ook op de website van de school gezet moeten worden. Een ander
idee is het laten sponsoren van de sportdag. Er kan op die dag dan bijvoorbeeld door
de kinderen gelopen worden in het t-shirt van de sponsor. Sandra zal contact met de
RegioBank opnemen over de sponsoring van de Sportdag.
Een volgende vraag is welke bedragen we willen vragen van de sponsors. Als er
kleine bedragen gevraagd worden, zijn bedrijven wellicht eerder geneigd iets te
geven.
Naast geld kan er ook sponsoring van producten zijn, zoals verf of pepernoten.
We laten dit punt op de agenda staan, op de ALV zullen we vragen hoe de school
extra inkomsten kan krijgen en na de ALV gaan we ermee verder.
7. Stand van zaken commissies
De kinderboekenweek start binnenkort.
8. Rondvraag
Sandra heeft vandaag een compleet Sinterklaaspak met alles erop en eraan besteld
voor ongeveer 400 euro. Ze vraagt wat de school gaat doen met de Sinterklaasliedjes, dit vanwege de landelijke Zwarte Piet-discussie. Ine zal deze vraag
meenemen naar het team.
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Henry is bezorgd over de achteruitgang van het scholierenaantal. Een vraag die hier
verband mee houdt is hoe de school zich beter kan profileren naar buiten toe.
Vergeleken met andere scholen heeft het Vogelnest het daar moeilijk mee. Zo stond
er in de Molenkruier van vorige week weer een stukje over de Krullevaar, niet over de
Vogelvlucht.
9. Sluiting en volgende vergaderdatum
Henry sluit de vergadering rond 22.00 uur. De volgende vergadering is de ALV op
donderdag 16 oktober 2014.
Actielijst

Per 20 maart 2014
38.
Mening notaris vragen over huishoudelijke regels / statuten. Activist Sandra
47.
Iemand van de MR uitnodigen bij een OV-vergadering. Activist Henry
Per 9 september 2014
61.
Informatie over De Pyramide rondmailen. Activist Henry
62.
ContacWRSQHPHQPHW.DVSHU¶V.OHGLQJNDVW$FWLYLVW:HQG\
63.
Leerlingenlijsten aan Mike geven. Activist Ine
64.
Voorbereiden programmaboekje ALV. Activisten Sandra en Anita
65.
Bijdragen commissies aan programmaboekje ALV regelen. Activist Ine
66.
Vóór 1 oktober doorgeven of filmen kinderen in kader ALV gaat lukken.
Activist Ine
67.
Activiteitenlijsten met namen hulpouders op school ophangen. Activist Ine
68.
Contact met RegioBank opnemen over sponsoring Sportdag. Activist Sandra
69.
Visie op Sinterklaas en Zwarte Piet bespreken in team. Activist Ine

--------------------------------------

4

