Verslag OV-vergadering 5 november 2015
AANWEZIG: Anita Sluis, Ine Koot, Sandra Nieuwenhuijsen, Henry Wulff (voorzitter) en Cor
van Donkersgoed (notulen)
AFWEZIG met kennisgeving: Wendy de Leeuw
Aanvang: 20.00 uur, plaats: Het Vogelnest
1. Welkom, opening en mededelingen
Henry opent de vergadering en heet iedereen welkom. Wendy wordt gefeliciteerd met
de geboorte van haar zoon Liam.
2. Vaststellen verslagen OV-vergadering 8 september 2015 en ALV 5 oktober 2015
en behandeling actiepunten
De notulen van de OV-vergadering van 8 september 2015 worden goedgekeurd.
Bespreking actielijst:
1.
BSO melden dat er informatieavond over schooltijden komt. Is gedaan.
2.
Zorgen voor controle door kascommissie. Op 12 november komt de
kascommissie, bestaande uit Jan Baas en Henk van Kampen, bij Sandra
langs.
3.
Uitnodiging ALV maken en verspreiden. Is gedaan.
4.
Met Iris vervanging verouderde aardrijkskundeboeken bespreken en kosten
daarvoor doorgeven aan OV-bestuur. Eveneens gedaan, zie punt 4.
5.
Begrotingen rondmailen. Eveneens gedaan.
6.
Uitzoeken wanneer de Beursvloer is. Deze is op donderdag 19 november
2015. Sandra, Ine en Henry gaan er heen. Een item dat we bijvoorbeeld
zouden willen hebben is een keuken.
7.
Schoolzwemmen aankaarten in directeurenoverleg. Is daar besproken. Er
wordt niet meegedaan aan het schoolzwemmen. Dit is ook de mening van de
MR.
8.
Leerlingenlijsten en begroting naar Sandra mailen. Is gedaan.
De notulen van de ALV-vergadering van 5 oktober 2015 worden goedgekeurd.
Inhoudelijk:
 Er komt eind november een ouderenquête over het 5 gelijke dagenmodel
tegenover het huidige model. De OV zou in de enquête ook vragen over de
schooltijden op prijs stellen. Ine gaat kijken of dit nog in de enquête in te
bouwen is. De OV zou de enquête ook van te voren willen inzien.
3. Mededelingen uit het bestuur en team
Elke dinsdag zijn er 3 gymstagiaires op school. Ze zijn met z’n drieën omdat ze
elkaars lessen moeten observeren. Ze staan in de Vogelvlucht aangekondigd in een
zelf geschreven stukje en zijn de week voor de Herfstvakantie begonnen, meldt Ine.
Verder krijgen de kinderen elke dinsdag, woensdag en donderdag schoolfruit. Deze
actie duurt tot 22 april 2016.
De gesprekken met de ouders hebben plaatsgevonden.
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Volgende week wordt begonnen met Sinterklaas. Bij het uiterlijk van de zwarte pieten
wordt het Sinterklaasjournaal aangehouden.
4. Financiën
De kascontrole is op 12 november 2015.
Het schoolreisje en kleuterfeest zijn financieel afgesloten. Het schoolreisje kwam iets
boven budget uit. Dit kwam door het bezoek aan de Efteling en was van te voren
bekend. Het kleuterfeest kwam iets onder budget uit. Een aanbeveling voor een
volgend bezoek aan de Efteling is om langer te blijven.
Sandra kaart aan dat groep 8 geen bezoek aan de Efteling heeft gebracht, want zij
gaan naar het kamp in Heino. Er zou nog iets voor deze groep gedaan kunnen
worden. De OV zou ze bijvoorbeeld een dagje Efteling cadeau kunnen geven in de
laatste week voor de zomervakantie. Ine en Sandra zullen dit verder met Susan
bespreken.
Sandra meldt dat na de kascontrole de brieven voor de ouderbijdragen de deur
uitgaan.
Sandra heeft een prijsopgave voor een digibord met touchscreen gekregen van het
bedrijf Infotheek. De prijs is 6.037 euro. Het is de bedoeling het digibord te gebruiken
voor groep 7 en 8. Sandra zal kijken of ze nog iets van de prijs kan afkrijgen, of
wellicht zou het bedrijf kaartjes voor de Efteling cadeau kunnen geven.
De nieuwe aardrijkskundeboeken zitten in de begroting van de school. Juf Susan en
meester Tom gaan uitzoeken wat er op de markt is. De boeken moeten passen bij de
visie die de school nu aan het ontwikkelen is. Ine zegt toe dat de nieuwe
schoolboeken dit schooljaar worden aangeschaft en in augustus 2016 in gebruik
zullen worden genomen.. Dit alles staat ook in het schoolplan. De OV gaat ermee
akkoord.
5. Stand van zaken commissies
Sinterklaas loopt. Vorig jaar was er een grote uitgave voor een nieuw Sinterklaaspak.
Het voorstel is om de kinderen van de bovenbouw 3 euro te geven, waarmee ze een
cadeautje voor een ander kind moeten kopen. Dit komt dan in plaats van het
klassencadeau. De OV gaat ermee akkoord.
Kerst gaat binnenkort beginnen. Er zou een Kerstman in pak kunnen komen. De
kinderen en ouders gaan wandelen door de wijk met lampionnetjes. Sandra zal
informeren naar de kosten van een Kerstmanpak.
6. Rondvraag
Sandra meldt dat juf Dets de bonnen van het carnaval van vorig jaar nog moet
inleveren. Henry zal Dets daar een mail over sturen.
Anita merkt op dat er in groep 3/4 op dinsdagmiddag computerlezen met ouders is.
Er komen echter maar erg weinig ouders, wellicht is de dinsdag een probleem en
moet het op een andere dag gegeven worden. Ine zal dit bij de juffen Margot en
Marleen navragen.
Verder hoort Anita dat verschillende scholen hun jubileum vieren en vraagt of het
Vogelnest ook geen jubileum moeten vieren. Ine merkt op dat de school het vorige
schooljaar 20 jaar bestond. Dat is toen niet gevierd, Henri stelt voor het alsnog te
vieren. Het zal op de agenda voor de volgende vergadering komen te staan.
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Sandra vraagt waarom de school niet meedoet aan het Nationale schoolontbijt op 12
november. Het ontbijt is gratis af te halen bij AH. Ine kent deze niet en zal kijken of de
school alsnog kan meedoen. Sandra meldt verder dat Léon en Mike nog vermeld
staan bij de Kamer van Koophandel als respectievelijk voorzitter en penningmeester
van de OV. Dit moet gewijzigd worden in Henry en Sandra. Sandra zal dit verder
regelen, ze heeft hiervoor de handtekeningen van Léon en Mike nodig.
7. Sluiting en volgende vergaderdatum
Henry sluit de vergadering rond 21.30 uur. De volgende OV-vergadering is op
donderdag 21 januari 2016.

Actielijst
Per 5 november 2015
9.
Uitzoeken of vragen over schooltijden nog in de enquête meegenomen
kunnen worden. Activist Ine
10.
Bespreken met Susan of groep 8 nog een dagje naar de Efteling kan.
Activisten Ine en Sandra
11.
Uitzoeken of digibord goedkoper te leveren is. Activist Sandra
12.
Informeren kosten Kerstmanpak. Activist Sandra
13.
Juf Dets mail sturen over inleveren bonnen carnaval vorig jaar. Activist Henry
14.
Geringe aantal ouders bij computerlezen groep 3/4 aankaarten bij Marleen en
Marloes. Activist Ine
15.
Uitzoeken of school mee kan doen aan Nationale schoolontbijt op 12
november. Activist Ine
16.
Namen Léon en Mike bij KvK laten veranderen in Henry en Sandra. Activist
Sandra
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