Verslag OV-vergadering 11 december 2014
AANWEZIG: Anita Sluis, Ine Koot, Iris Fonville, Dets Rinia, Edith Bregman, Sandra
Nieuwenhuijsen, Henry Wulff (voorzitter) en Cor van Donkersgoed (notulen)
AFWEZIG met kennisgeving: Wendy de Leeuw en Mike van der Weg
Aanvang: 19.30 uur, plaats: Het Vogelnest
1. Welkom, opening en mededelingen
Henry opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen en actielijsten OV-vergaderingen 9 september en 28 oktober 2014.
De notulen van 9 september 2014 worden goedgekeurd.
Bespreking actielijst 9 september:
38.
Mening notaris vragen over huishoudelijke regels / statuten. De notaris is
ermee bezig. Zal op de volgende vergadering verder besproken worden.
47.
Iemand van de MR uitnodigen bij een OV-vergadering. Henry heeft dit
gedaan.
61.
Informatie over De Pyramide rondmailen. Dit is eveneens gedaan en zal de
volgende keer besproken worden.
62.
Contact opnemen met Kasper’s Kledingkast. Onbekend is of dit gedaan is, de
actie blijft staan.
63.
Leerlingenlijsten aan Mike geven. Ine heeft dit gedaan.
64.
Voorbereiden programmaboekje ALV. Zoals ook vorig jaar hebben Sandra en
Anita goed werk geleverd. Jammer is wel dat de MR niet gereageerd heeft op
een verzoek om het jaarverslag. Dit is dus uit het boekje gelaten. Henry zal dit
bij de MR aankaarten.
65.
Bijdragen commissies aan programmaboekje ALV regelen. Ine heeft dit
gedaan.
66.
Vóór 1 oktober doorgeven of filmen kinderen in kader ALV gaat lukken. Dit
bleek helaas niet te lukken.
67.
Activiteitenlijsten met namen hulpouders op school ophangen. Ine heeft dit
gedaan.
68.
Contact met RegioBank opnemen over sponsoring Sportdag. Deze actie blijft
staan.
69.
Visie op Sinterklaas en Zwarte Piet bespreken in team. Ook dit is gedaan. De
school heeft hierbij het Sinterklaasjournaal aangehouden.
De notulen van 28 oktober 2014 worden goedgekeurd.
Bespreking actielijst 28 oktober:
70.
Stukje over MR voor programmaboekje ALV inleveren. Zoals gemeld is dit
stukje niet gekomen.
71.
Standpunt school over participatie team in ALV aan OV-bestuur mailen. Ine
heeft dit gedaan.
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3. Bespreking notitie schoolbijdrage aan de OV
De notitie van Ine over de bijdrage van de school aan de ALV wordt besproken. Het
item wordt breder getrokken naar de visie van de school op en bijdrage aan de OV.
Er wordt pittig gediscussieerd over de notitie. De OV-bestuursleden vinden de notitie
vrij zakelijk. Ook vinden ze het een slechte zaak dat de school wèl wil meedenken
over de ALV en erbij aanwezig wil zijn, maar niet wil participeren in de praktische
uitvoering daarvan. Opgemerkt wordt dat de school vorig jaar wèl actief heeft
meegedaan met de ALV, het onderwerp was toen de school zelf, de verbouwing
daarvan.
Het team geeft aan ouderparticipatie erg belangrijk te vinden. De school kan niet
zonder de inbreng van de ouders en wil meedenken met de OV. De OV vindt dit
positief, maar verwacht toch meer van de school. Het zou een goede zaak zijn als de
school gewoon mee zou doen met de activiteiten van de OV, zoals de ALV, zonder
voorbehouden te maken. Iris en Ine nemen dit mee naar het teamoverleg. De intentie
is in ieder geval aanwezig om eruit te komen en samen verder te gaan.
Gesproken wordt over de huidige ALV. Zowel team als OV zijn het er over eens dat
de voorbereiding van de ALV van dit jaar te laat begonnen is. Volgend jaar moet er al
vóór de zomervakantie over nagedacht worden, anders wordt het te kort dag.
De OV vindt verder dat de communicatie tussen de school, OV en ouders voor
verbetering vatbaar is.
4. Sluiting en volgende vergaderdatum
Henry sluit de vergadering om 20.00 uur. De OV-vergadering van 15 januari komt te
vervallen, omdat er dan een informatieavond is over het voortgezet onderwijs. Cor zal
een volgende vergadering plannen. Dit is 29 januari 2014 geworden.
Actielijst
Per 20 maart 2014
38.
Mening notaris vragen over huishoudelijke regels / statuten. Activist Sandra
Per 9 september 2014
62.
Contact opnemen met Kasper’s Kledingkast. Activist Wendy
68.
Contact met RegioBank opnemen over sponsoring Sportdag. Activist Sandra
Actielijst
Per 11 december 2014
72.
In team relatie OV - team verder bespreken. Activisten Ine en Iris.
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