Verslag OV-vergadering 21 januari 2016
AANWEZIG: Anita Sluis (voorzitter), Ine Koot, Sandra Nieuwenhuijsen en Cor van
Donkersgoed (notulen)
AFWEZIG met kennisgeving: Wendy de Leeuw, Henry Wulff
Aanvang: 20.00 uur, plaats: Het Vogelnest
1. Welkom, opening en mededelingen
Anita opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen verslag OV-vergadering 5 november 2015
De notulen worden goedgekeurd. Bespreking actielijst:
9.
Uitzoeken of vragen over schooltijden nog in de enquête meegenomen
kunnen worden. Is uitgezocht. Schooltijdvragen zijn niet expliciet
meegenomen, ouders konden wel opmerkingen daarover op het formulier
kwijt.
10.
Bespreken met Susan of groep 8 nog een dagje naar de Efteling kan.
Het voorstel is dat groep 8 met een aantal begeleiders uit de OV naar de
Efteling gaat. Susan is verhinderd. Er moet dan een brief naar de ouders om
hiervoor toestemming te vragen. Deze brief zou in mei verstuurd moeten
worden. De datum van het uitje en de brief naar de ouders komen op 15 maart
terug op de agenda.
11.
Uitzoeken of digischerm goedkoper te leveren is. Sandra heeft het goedkoper
kunnen krijgen, het scherm hangt er inmiddels.
12.
Informeren kosten kerstmanpak. Het kerstmanpak is geregeld via Marktplaats.
13.
Juf Dets mail sturen over inleveren bonnen carnaval vorig jaar. Zowel Henry
als Ine hebben dit met Dets opgenomen, maar Sandra heeft de bonnen nog
niet. Sandra zal Henry vragen Dets hier nogmaals over te mailen.
14.
Geringe aantal ouders bij computerlezen groep 3/4 aankaarten bij Marleen en
Marloes. Het aantal meewerkende ouders lijkt wat toe te nemen. Dinsdag blijft
de handigste dag omdat er dan geen splitsing van de groepen 3 en 4 is.
15.
Uitzoeken of school mee kan doen aan Nationale schoolontbijt op 12
november. Ine heeft dit uitgezocht. De school kon niet meer meedoen, maar
de activiteit staat in de jaarkalender voor 2016.
16.
Namen Léon en Mike bij KvK laten veranderen in Henry en Sandra. Blijft
staan.
3. Mededelingen uit het bestuur en team
De school is erg blij met het door de OV gefinancierde digischerm.
In het kader van de vernieuwing van de aardrijkskunde-methode zijn er 3 zichtzendingen van nieuwe aardrijkskundeboeken binnengekomen. Een
vertegenwoordiger van Malmberg komt binnenkort enkele methoden toelichten.
Daarnaast is het de bedoeling de vernieuwing van de taalmethode dit seizoen af te
ronden. Een taaldeskundige gaat hiervoor het taalonderricht in de groepen
inventariseren.
1

Anita heeft een inventarisatie gemaakt van schoolfotografen, de kwaliteit, de
pakketten die ze aanbieden en de prijzen. Besloten wordt te kiezen voor Reggie
Kuster, de favoriet op Facebook. Ine zal hem voor een ochtend in april uitnodigen.
Een idee is een fotohokje voor het schoolfeest te huren.
De uitslag van de enquête over het continurooster is besproken in de MR, wordt
vervolgt.
4. Financiën
De brieven over de ouderbijdragen zijn vandaag meegegaan met de Vogelvlucht, de
inhoud staat ook in de Vogelvlucht vermeld. Sandra heeft de layout van de brieven
iets aangepast ten opzichte van de vorige jaren, de brieven zijn nu niet meer op
naam. Er komt nog een herinnering voor mensen die niet betaald hebben.
Sandra heeft bezoek gehad van de kascommissie, bestaande uit Henk van Kampen
en Jan Baas, die verklaarden dat de kas klopte. Vanaf dit schooljaar zullen de
financiële gegevens worden verantwoord in een professioneel boekhoudpakket.
De Kinderboekenweek en Sinterklaas zijn binnen budget gebleven.
5. Stand van zaken commissies
Kerst was erg leuk, een leuke tocht met mooie verhalen.
Carnaval komt er weer aan, de voorbereiding daarvoor is van start gegaan. Het
thema is ‘Er was eens’.
6. Mogelijke viering jubileum Vogelnest bespreken
Het volgende jubileum van het Vogelnest is in augustus 2019. De school zal dit in de
gaten blijven houden. De komende 3 jaar wordt er elk jaar een familiefeest gehouden,
zo heeft Ine besproken met Iris.
7. Rondvraag
Sandra meldt dat het leerlingvolgsysteem ParnasSys soms inlogproblemen geeft.
Een idee is een link naar ParnasSys op de site van het Vogelnest te plaatsen.
Anita vraagt naar de resultaten van het bezoek aan de Beursvloer. Er zijn 2
mogelijke resultaten uitgekomen, aldus Ine. Er is een vriendschappelijke
overeenkomst met een school uit Uruguay gesloten. Daar zou de jaarlijkse
vastenakte rond Pasen aan gekoppeld kunnen worden. Er kan ook met die school
geskypet worden. Verder is er contact gelegd met iemand van MOvactor. Die hebben
in een buurthuis een keukenblok ter beschikbaar om te koken.
Sandra meldt dat een klant van haar gastlessen op scholen geeft in samenwerking
met de organisatie Keep it clean. Ze zouden ook op het Vogelnest een lezing kunnen
komen geven. Sandra zal verdere gegevens doorsturen naar Ine.
Anita spreekt binnenkort met Mireille van ‘t Hof van coachingspraktijk De Verbinding
over leren te leren. Wellicht is dit iets voor de ALV of voor de kinderen van groep 7 en
8. Anita zal dit met Mireille opnemen.
8. Sluiting en volgende vergaderdatum
Anita sluit de vergadering om 21.18 uur. De volgende OV-vergadering is op dinsdag
15 maart 2016.
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Actielijst
Per 5 november 2015
16.
Namen Léon en Mike bij KvK laten veranderen in Henry en Sandra. Activist
Sandra
Per 21 januari 2016
17.
Juf Dets nogmaals mail sturen over inleveren bonnen carnaval vorig jaar.
Activist Henry
18.
Schoolfotograaf Reggie Kusters uitnodigen in april. Activist Ine
19.
Info lezingen Keep it clean aan Ine geven. Activist Sandra
20.
Bij Mireille van ‘t Hof van coachingspraktijk De Verbinding mogelijkheid lezing
op Vogelnest aankaarten. Activist Anita

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