Verslag OV-vergadering 8 september 2015
AANWEZIG: Anita Sluis, Ine Koot, Iris Fonville (gedeeltelijk), Sandra Nieuwenhuijsen,
Wendy de Leeuw, Henry Wulff (voorzitter) en Cor van Donkersgoed (notulen)
AFWEZIG met kennisgeving: Aanvang: 20.00 uur, plaats: Het Vogelnest
1. Welkom, opening en mededelingen
Henry opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. ALV 5 oktober 2015
Het thema van de ALV van dit jaar wordt de schooltijden. Hoewel de meerderheid
van de ouders heeft aangegeven tevreden te zijn met het huidige schooltijdenmodel,
is het toch zinnig om te praten over andere modellen. Met name over het 5 gelijke
dagen model, dat op veel scholen is ingevoerd. Iris heeft hierover contact met een
medewerker van het bureau Ice, die op de avond aanwezig zal zijn om uitleg te
geven. De avond wordt echt een gespreksavond, er worden geen besluiten
genomen. Omdat er op de avond ook vragen over de BSO-tijden komen, zal de BSO
ervan op de hoogte gesteld worden dat de schooltijden op school besproken worden.
De avond zal beginnen met de punten van de OV, waarbij onder meer de indexering
en verhoging van de ouderbijdrage besproken zal worden. Sandra zal zorgen dat er
een kascommissie komt, die de kas controleert vóór de ALV. Verder zou er nog een
ouder van een kind uit groep 1 of 2 lid kunnen worden van het OV-bestuur. Dit kan op
de ALV besproken worden.
Ine en Iris zullen de uitnodiging voor de avond maken. Het wordt geen papieren
versie meer, maar zal digitaal met de Nieuwsflits verspreid worden. Het boekje hoeft
ook niet meer zo uitgebreid als de vorige keer, geen stukjes meer over commissies
en dergelijke.
3. Vaststellen vergaderdata OV-vergaderingen seizoen 2015/16
Besloten wordt dinsdaf 3 november te wijzigen in donderdag 5 november. De rest
van de data is akkoord. Dit worden dus:
- maandag 5 oktober 2015, ALV
- donderdag 5 november 2015
- donderdag 21 januari 2016
- dinsdag 15 maart 2016
- donderdag 19 mei 2016
- dinsdag 14 juni 2016.
4. Mededelingen uit het bestuur en team
Ine meldt als eerste dat de stichting waartoe de school behoort, de stichting Katholiek
Primair Onderwijs Nieuwegein (SKPON), per 1 januari 2016 gaat fuseren met
Stichting Lek en IJssel en met De Kring in Woerden. De nieuwe naam wordt
Trinamiek.
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Verder is meester Gerard van Miltenburg dit schooljaar het team komen versterken.
Hij richt zich met name op de kinderen van groep 4.
Het team is gestart met het werken aan eigen talenten op verschillende niveaus, een
belangrijk punt uit het schoolplan. Ook speelt de vernieuwing van de methodes,
meer op thematisch werken gericht. De wel erg oude aardrijkskundeboeken waarin
Nieuwegein nog niet bestaat, worden nog steeds gebruikt. De OV zou het zeer op
prijs stellen als die op korte termijn vervangen zouden kunnen worden. De OV wil
weten wanneer dat gebeurt en wat de kosten zijn, desnoods zou de OV eraan
kunnen bijdragen. Ine zal dit bespreken met Iris en een terugkoppeling geven.
5. Financiën
Sandra meldt de stand van zaken bij de financiën. Het kamp is iets duurder
uitgevallen, maar dat was al bekend. Het kamp gaat in de toekomst op de dezelfde
manier geregeld worden als de laatste keer, inclusief de iets hogere bijdrage van de
ouders. Het schoolreisje werd ook iets duurder dan normaal, maar dat geeft geen
problemen. Voor de rest is alles binnen de begrotingen en budgetten gebleven, bij
het familiefeest is er geld overgehouden.
Sandra zal de begrotingen rondmailen.
6. Sponsoring, subsidies en andere activiteiten
Dit item kan van de agenda af, het is geen groot succes geworden. Er zou
bijvoorbeeld wel een keer een sponsorloop gehouden kunnen worden, waarvoor dan
wel een doel gevonden moet worden. Een idee is een nieuw keukenblok.
7. Stand van zaken commissies
De aanwezigheid van het OV-bestuur in de commissies wordt besproken.
In Sint zit Sandra, Kerst doet Henry, Carnaval Anita, Pasen Wendy, de
Koningsspelen Henry en het Familiefeest doet het gehele bestuur.
8. Rondvraag
Sandra vraagt hoe het staat met het koken, vorig jaar een hot item. Bij het thematisch
werken willen we het koken nog een keer meenemen, maar we kunnen dat niet
telkens doen, aldus Ine. Zoals boven genoemd is een nieuw keukenblok wenselijk.
De elektra daarvoor is rond de 2300 euro. Een idee is om in januari 2016 een
sponsorloop voor een keuken te gaan organiseren.
Henry meldt dat de jaarlijkse Beursvloer binnenkort weer in Nieuwegein komt. Het
gaat hierbij om commerciële bedrijven, die zich willen inzetten voor non-profitorganisaties. De organisatie moet dan wel een tegenprestatie leveren. Besloten wordt
dat Sandra, Ine en Henry erheen zullen gaan om te kijken of ze de elektra voor
keukenblokken of een keukenblok zelf kunnen regelen. Ine zal uitzoeken wanneer de
Beursvloer is en dit met Henry en Sandra afstemmen. Bedacht moet worden wat dan
de tegenprestatie van de school moet zijn. Een idee is het bedrijf uit te nodigen om te
komen eten op het familiefeest.
Henry stelt verder voor te onderzoeken of het schoolzwemmen weer ingevoerd kan
worden. Dit omdat er toch af en toe kinderen verdrinken die geen zwemlessen
hebben gehad. Iris merkt op dat dit bij de scholen van de stichting niet meer gedaan
wordt, sinds er een kind van een school van de stichting tijdens het schoolzwemmen
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verdronken is. Iris zal het punt bespreken binnen het directeurenoverleg van de
scholen van de stichting en kijken of de standpunten daarover inmiddels veranderd
zijn.
Sandra vraagt naar de leerlingenlijsten, die ze nodig heeft voor de inning van de
ouderbijdragen. Ine zal deze, plus de begroting, naar Sandra mailen.
Wendy moet over 5 weken bevallen en gaat daarom ook bij de OV met zwangerschapsverlof. De vergadering wenst haar succes toe.
9. Sluiting en volgende vergaderdatum
Henry sluit de vergadering rond 21.15. uur. De volgende OV-vergadering is op
maandag 5 oktober 2015, de ALV.

Actielijst
Per 8 september 2015
1.
BSO melden dat er informatieavond over schooltijden komt. Activist Ine
2.
Zorgen voor controle door kascommissie. Activist Sandra
3.
Uitnodiging ALV maken en verspreiden. Activisten Iris en Ine
4.
Met Iris vervanging verouderde aardrijkskundeboeken bespreken en kosten
daarvoor doorgeven aan OV-bestuur. Activist Ine
5.
Begrotingen rondmailen. Activist Sandra
6.
Uitzoeken wanneer Beursvloer is en bezoek met Henry en Sandra afstemmen.
Activist Ine
7.
Schoolzwemmen aankaarten in directeurenoverleg. Activist Iris
8.
Leerlingenlijsten en begroting naar Sandra mailen. Activist Ine

------------------
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[Volgende vergaderdata schooljaar 2014-2015:
- dinsdag 17 maart 2015
- dinsdag 12 mei 2015
- dinsdag 16 juni 2015]
Mails Henry d.d. 17-12-2014, brievenbus
11-11-2014 De piramide
Van: Wulff, Henry [mailto:H.Wulff@careyn.nl]
Verzonden: dinsdag 16 december 2014 13:34
Aan: henrynienke@casema.nl
CC: 'info@vogelnest.nl'
Onderwerp: Brievenbus actie in kader van talent taal
Hay Ine,
Is het een idee om een interne brievenbus te maken met een tafel met mogelijkheden
om kaartjes te maken en of teksten te schrijven na en voor medeleerlingen.
Deze bus kan dan op regelmatige basis geleegd worden en verdeeld aan de
leerlingen. Dit zou dagelijks 2 dagelijks per groep opgepakt kunnen worden.
Dit zou kunnen ondersteunen in de taalontwikkeling(talent in taal) en het schrijven.
Wellicht kan de school bij TNT wel een bus of postzak krijgen of andere zaken.
Hiermee zou op school een hoekje kunnen worden ingericht.
Groet,
Henry]
11-11-14
FW: Leertijdinbreiding Koken en techniek
Postvak IN
x
Nienke Korevaar <henrynienke@casema.nl>
11-11-14
aan Sandra, mij, Anita, M, Petra, krmschaap, info
Hay allen,
Ik zag dit voorbij komen een school in Utrecht doet diverse activiteiten in de pauze.
Hierin kan naar mijn mening een school zich onderscheiden.
Wellicht bespreken waard op het Vogelnest.
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Groet,
Henry

Leertijdinbreiding Koken en techniek
Dag
Bij deze enkele foto's van enkele activiteiten in de pauze.Erg leuk.
Wij hopen dat uw kinderen met goede en leuke verhalen thuiskomt. Wij vinden de
ontwikkelingen met Beweegwijs, Muziek in de wijk en Wunderle(koken en techniek)
nu al een succes.
Groet
John van Batenburg Chr. Basisschool De P

OV 30 januari 2015
Aanwezig Henry, Anita, Wendy, Mike en Ine
Afwezig Sandra
Vorige keer 2 hoofddiscussies het Kerstfeest, en de wederzijdse ondersteuning van
OV en school.
De Pyramide moet op de agenda
Henry dit jaar moeten we eerder starten met de voorbereidingen voor de ALV 2015.
De 2 laatste vergaderingen voor de vakantie kunnen eraan besteed worden.
Actielijst
38 blijft staan
62 Wendy heeft contact opgenomen. Je moet inzamelen dan wordt het opgehaald en
gewogen Wordt per kilo berekend Kunt alles inleveren in De Meern kleren
tassen spelletjes en beddengoed bijv. mag niet vuil zijn gescheurd zijn en
moet nog wel bruikbaar zijn. Kleding gaat uiteindelijk nar Afrika of Oost
Europa. Vragen doen we dat? Wat levert het op? Willen we zon bak op het
schoolplein? De vraag is wat het oplevert en je moet naar De Meern rijden.
We weten niet wat het oplevert. Wellicht een actie en op een dag ophalen.
Bepaalde inzameldagen per jaar. Besluit we doen het niet.
68 blijft staan
72 Ine: is in team besproken. in e is op een teamvergadering besproken Ook in kader
van Kerst. Verder nog geen punten daarin meegenomen, Komt vroeg voor de
zomervakantie op de agenda. Ook plusje dat Dets en Edith bij de vergadering
en ALV waren en daar positief over waren.
Henry we gaan samen de acties ondernemen voor schol OV en ALV, maar we
moeten voor de ALV wel op tijd starten, hebben we de vorige keer niet goed
gedaan. Henry ook prettig dat Dets en Edith aan tafel zaten. Henry zou 1 a 2
keer per jaar willen dat leerkrachten aansluiten. Als we een start maken naar
de nieuwe ALV toe, de laatste 2 vergaderingen zouden er leerkrachten bij
kunnen zijn. Gaan we zo doen. aldus Dets.
De voerdracht tussen Miek en sdrna hoe gaat dat.
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Mike heeft de bijdragebrieven rondgstuurd en zal de boel binnenkort aan Sandra
overdragen. Zal eerder dan het einde van het schooljaar worden. Mike staat
nog steeds bij de Kamer van koophandel als peningmeester. Papieren om dit
te veranderen zal hij zelf downloaden en neemt concept met Sandra op om dit
over te dragen.
Henry vorige keer na de vergadering de ALV gehad.
Henry wil in voorbesreking ALV toe al wat ouders uitnodigen, een wat grotere groep
maken. en vrgen of zij willen meedenken. JE betrekt ze in hun betrokkenheid
en ze hebben meer mensen om nar buiten te gaan, Henk, Sandra Jan en
Petra, degenen die er bij ALV bij waren. Wendy zal de uitnodiging maken om
rond te sturen om ze uit te nodigen voor het een na laatste overleg van 12 mei
en zal opzetje rondsturen.
Notulen ALV
Inbreng ouders was positief en prettig en kritisch, was goed.
Leuk dat de Kerstbal heeft gewonnen bij de gemeente. Heeft de gemeente goed
gedaan. Heeft ook in de Molenkruier gestaan. alleen jammer dat het een klein
stukje was. Wendy : op facebook werd het ook veel gedeeld. De kerstbal
hangt nu in de kleuterklas. Plus er is een ideeenbus voor de prijs gekomen.
Verslag ALV
De vragen over financiën worden nog verder uitgezocht. Ik Zal het verslag
gecorrigeerd naar iris sturen
mededelingen team
Karin is weer aan het werk,
De enquête is in december uitgegaan, met een heinnering in januari. 24 ouders
hebben gereageerd, is ongeveer een/derde. Enquête is wel uitgebracht in een
hele drukke tijd, wellicht een volgende keer in januari uitbrengen. Is als
aandachtspunt communicatie uitgekomen, de communicatie kan verbeterd
worden, ziet het team ok zelf. De formele communicatie mag wel beter. Er
komt over de enquête een samenvatting op papier aan de ouders. 7.2 als
cijfer. Brieven blijven vaak in de tas. daarom voornemen of nieuwsbrief digitaal
te versturen als dit goed loopt.
Als de avond a.s. maandag goed bevalt met groep 7 en 8, kunnen we ook met groep
5 en 6 aan de gang gaan.
afgelopen woensdagochtend geprobeerd om mensen binnen de schol te halen met
een informeel programma, bijvoorbeeld voorlezen door moeders en oma’s.
Was erg sfeervol, zouden we vaker in de planning moeten zetten, een half
uurtje voorlezen
De voorleesdagen: deze week Groep 5 en 6 kinderen hebben we 1 op 1 met kleuters
laten lezen. meldt Ine.
Volgende week woensdag komt instructie van overgang groep 2 naar 3.
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Winnen kerstbal was een groot feest, is boven al besproken

Financiën
Mike heeft de brieven uitgestuurd er is al geld binnen gekomen, al 36% is al binnen,
is best snel in 2 weken.
Mike 2 OPA opbrengsten missen we nog. De trompetvogel had het niet overgemaakt,
deden ze alsnog kwam nog 400 euro erbij. 3450 euro Opa gelden in totaal.
2863 euro opgehaald vorig jaar. Mike heeft de OPA-lopers persoonlijk een
flesje wijn gebracht.
Sint, kerst en kleuterfeest zijn financieel netjes afgerond.
Sponsering en subsidies
Sponserklik staat dit schooljaar op de site staat nu op 12 euro. gaat niet zo hard. is al
7 maanden bezig. We zijn ook een kleine school, dus levert weinig op. Moet
wel continu onder de aandacht gebracht worden, dus af en toe in de
Vogelvlucht, plus bij nieuwe ouders melden. idee standaard in linkerkant
vogelvlucht zetten. Of standaard in de mails zetten. Door continu laten zien,
gaan meer mensen er gebruik van maken. Plus een keer in de zoveel tijd
melden de stand van zaken, bijvoorbeeld de eerste vogelvlucht of laatste van
het seizoen
De Pyramide
De gezonde school . Mail van Henry Dat je een aantal dingen doet zoals rookvrij en
afvalvrij.
Heet ook te maken met talenten van de ouders. Bij de talenten van de ouders zou je
kunne kijken welke workshops je hier zou kunnen doen, bijvoorbeeld
handwerktijd vervangen door workshops.
Ine proef om workshops groep 8 uit te breiden, uit te breiden naar drama, dans en
beeldende druk technieken.
Ine de kinderen mochten meedenken over school van hun dromen en kwamen op
koken.
Nu doen we de wrokshops op de vrijdagmiddag , op later moment willen we het op
een woensdag doen en dan hebben we hulp van ouders nodig.
Henry welke plannen liggen ten grondslag om te kijken of het bereikbaar is.
Ine over brievenbus (zie mail van Henry) Een haalbaarheidstoets, in eerste instantie
vanuit het team. Ine er zou een ouder klankbordteam kunnen komen, een
clubje daardoor je ideeën zou kunnen bundelen.
Kinderen kunnen elkaar briefjes sturen, in een algemene brievenbus. Om de
bepaalde tijd kunnen de kinderen uit bijvoorbeeld groep 8 de briefjes dan
uitdelen.
Ine is de ideeën aan het bundelen en dan moet ze met een groepje aan tafel om het
uit te voeren. bijvoorbeeld de kerstpost. Op 12 mei zouden we die 4 ouderen
extra vragen dan zouden we een klankbordgroepje kunnen oprichten, Ine zal
dan ook Marleen uitnodigen. Doen we zo op 12 mei
Stand van zaken commissies
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Alle commissies financieel goed afgesloten
Ine kerst in team geevalueerd. Voor de kinderen een geweldig feest. In de kerk was
het sfeervol.
Eten voor dek kinderen was heel erg goed Ruimte in school was niet geschikt voor
alle ouders die die avond kwamen, we hadden nu niet de Kuil.
Vele klachten van ouders dat ze naar huis moesten tussen de kerk en kind ophalen.
Voorstel Henry prima om jaarlijks een afwisseling te doen, 3 jaar iets anders, maar de
ouders in school kunnen niet weggejaagd worden van school. dus wel een
plek zoeken voor de ouders. Er moet een plek voor de ouders zijn Als OV
moet je bij de gelegenheden juist trekken aan de ouders. Alle ouders kunnen
wel iets lekkers meenemen. Harde afspraak als leden van de kerstcommissie
daar anders over denken dan kunnen ze uit de commissie stappen. dus
ouders mogen op school blijven. We gaan richtlijnen opstellen waar kerst aan
moet voldoen wat kinderen en ouders betreft Regel een is de samengedachte.
Kerst is samen. iedereen in de Kerstcommissie moet zich daaraan
committeren. Ook belangrijk dat de hele kerstcommissie er is bij
vergaderingen zodat niet enkelen beslissingen voor de hele commissie
kunnen nemen.
Carnaval staat voor de deur, Iedereen is bezig met Hollywooditems. Er zijn spelletjes.
Ine stelt voor rode loper voor de ingang, of 2 rode lopers. Henry meldt de app
Peerby waar je items kunt lenen van andere mensen. Wendy heeft verzoek
rode loper op Peerby gezet.
Anita wordt r al over familiefeest gedacht in team? Ine we willen iets gaan opstarten
van workshops voor het familiefeest waarbij we de talenten van de kinderen
kunne gebruiken. bijvoorbeeld eten, kunnen ze direct op familiefeest uitdelen.
Staat op de agenda’s van de teamvergaderingen.
Familiefeest komt op 17 maart op de agenda te staan.
Rondvraag
Wendy gaat op woensdagmiddag 11 februari een workshop geven op shool voor
kinderen, taartjes versieren. Moet je je digitaal gaan aanmelden vis d website
van Wendy. [staat op Kinderconfetti.nl]
Ine vandaag hebben we breed overleg gehad tussen Vogelnest, krullevaar BSO er
komt een peuterplusochtend, De 36 peuters die gaan komen komen er 18
naar onze locatie in de kleuterklas en 18 naar de Krullvaar in maart disndag
10 maart . ER komt een stukje van de Krullevaar in de MOlnekruier.
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