Verslag OV-vergadering 15 maart 2016
AANWEZIG: Wendy de Leeuw, Henry Wulff (voorzitter), Anita Sluis, Ine Koot, Sandra
Nieuwenhuijsen en Cor van Donkersgoed (notulen)
AFWEZIG met kennisgeving: Aanvang: 20.00 uur, plaats: bij Anita
1. Welkom, opening en mededelingen
Henry opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Ingekomen stukken ter bespreking zijn 2 conceptbrieven van Sandra: een concept
herinneringsbrief voor de ouderbijdrage aan de Oudervereniging en een conceptbrief
over het uitje van groep 8 naar de Efteling.
2. Vaststellen verslag OV-vergadering 21 januari 2016
De notulen worden goedgekeurd. Bespreking actielijst:
16.
Namen Léon en Mike bij KvK laten veranderen in Henry en Sandra. Sandra is
hier mee bezig. Ze moet alleen nog de handtekening van Léon hebben.
17.
Juf Dets nogmaals mail sturen over inleveren bonnen carnaval vorig jaar. Is
gedaan, maar de bonnen zijn nog steeds niet ingeleverd. Dit is jammer, want
er moet duidelijkheid over de bonnen komen. De OV zal de school anders
aansprakelijk moeten stellen. Activist wordt Ine.
18.
Schoolfotograaf Reggie Kusters uitnodigen in april. Is gedaan.
19.
Info lezingen Keep it clean aan Ine geven. Is naar Ine gemaild.
20.
Bij Mireille van ‘t Hof van coachingspraktijk De Verbinding mogelijkheid lezing
op Vogelnest aankaarten. Blijft staan.
3. Mededelingen uit het bestuur en team
De nieuwe stichting Trinamiek is van start gegaan. Het is een grotere stichting dan de
oude, met 25 scholen. Met een grotere stichting zijn er ook mogelijkheden voor meer
banen. Behalve de schaalvergroting is een ander voordeel dat diverse scholen
vooruitstrevender zijn qua vernieuwing van aanbod en trainingen, met nieuwere
gebouwen en een nieuwere visie. Nog niet alles kan bij elkaar gevoegd worden, ook
financieel gezien nog niet, maar daar wordt aan gewerkt, aldus Ine.
Verder zit de maand maart vol met proeflessen van nieuwe taalmethoden en nieuwe
wereldorganisatiemethoden. Opgemerkt wordt dat vanuit de middelbare school het
signaal is gekomen dat het Engels dat op het Vogelnest wordt gegeven onvoldoende
is om goed te kunnen aansluiten op het Engels van de middelbare school. Eigenlijk
zou er vanaf groep 4/5 Engels gegeven moeten worden. Ine zal zich gaan verdiepen
in wat andere scholen binnen Trinamiek met Engels doen.
4. Financiën
Sandra heeft de financiën bijgewerkt. Het concept van de herinneringsbrief voor de
ouderbijdrage wordt goedgekeurd, Ine zal de herinneringsbieven rondsturen. Er volgt
een discussie over de consequenties van het niet betalen van ouderbijdragen. Met
name het niet betalen van de ouderbijdrage van het kamp is een probleem vanwege
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het geld dat de OV dan misloopt. Volgende week gaat de herinneringsbrief de deur
uit. Sandra kijkt half april wat er nog open staat. Er komt daarna een Flitsbericht dat
bij niet betalen de kinderen niet mee mogen met het kamp.
De nog onbrekende bonnen van het carnaval van vorig jaar zijn al besproken.
Het carnaval van dit jaar is rond, het was binnen de begroting.
5. Stand van zaken commissies
De Paascommissie loopt. Aankomende donderdag is er een Paasmarkt, de week
daarop is de Paasviering. Er zijn 9 hulpouders, dus dat loopt.
De Koningsspelen zitten in de planning. Het ontbijt is geregeld. Een voorstel is om te
gaan honkballen bij honkbalvereniging Nieuwegein Diamonds. Vroonestein doet dat
ook. De hockeyvereniging wil een hockeyclinics komen geven, meldt Ine.
Ine deelt verder mee dat een van de 2 verkeersouders daarmee wil stoppen. Er is
dus een nieuwe verkeersouder nodig. Het meeste werk hebben de verkeersouders
rond 17 mei bij het praktisch verkeersexamen. De werving hiervoor heeft al een keer
in de Vogelvlucht gestaan, Ine zal dit nogmaals doen en er kan eventueel nog een
flitsbericht komen.
6. Schoolreis Efteling groep 8 verder bespreken
De conceptbrief van Sandra over het uitje van groep 8 naar de Efteling wordt
goedgekeurd. Sandra zal de brief aan Ine geven, die hem zal verspreiden.
7. Continurooster
Uit de enquête die onder de ouders is gehouden is gebleken dat verreweg de meeste
ouders de voorkeur geven aan het vijf gelijke dagenmodel boven de huidige situatie.
Dit betekent de invoering van het vijf gelijke dagenmodel vanaf het schooljaar
2016/’17. Sandra waarschuwt dat De Krullevaar door het overtreden van pauzetijden
in dit model extra roostervrije dagen moest geven. Ine gaat dit checken bij de
Krullevaar.
Het voorstel van de OV is roostervrije dagen standaard in te plannen op de vrijdagen
vóór de vakanties.
8. Rondvraag
Anita merkt op dat de donderdag voor de rommelmarkt geen handige dag is, veel
ouders kunnen dan niet. Het zou een volgende keer beter op een woensdag of
vrijdag gehouden kunnen worden. De Paasviering is ook weer op donderdag.
Anita constateert verder dat hoofdluis maar blijft voortsukkelen op het Vogelnest. Ine
meldt dat er vandaag weer is gecontroleerd door de luizenouders.
De volgende vergadering op 19 mei zal voornamelijk gaan over het bedenken van
plannen voor het familiefeest op 24 juni. Voorgesteld wordt om Oudhollands als
thema te kiezen. Bijvoorbeeld met pannenkoeken in plaats van hamburgers en oud
Hollandse spelletjes. De sportcoach zou ook iets willen doen. De commissie wordt
het OV-bestuur. Sandra gaat alvast kijken naar de prijs voor een pannekoekenkraampje.
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9. Sluiting en volgende vergaderdatum
Henry bedankt Anita voor haar gastvrijheid en sluit de vergadering rond 21.20 uur.
De volgende OV-vergadering is op donderdag 19 mei 2016.
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 Ine
20.
Bij Mireille van ‘t Hof van coachingspraktijk De Verbinding mogelijkheid lezing
op Vogelnest aankaarten. Activist Anita
Per 15 maart 2016
21.
Zich verdiepen in wat andere scholen binnen Trinamiek met Engels doen.
Activist Ine
22.
Herinneringsbieven Ouderbijdrage rondsturen. Activist Ine
23.
Werving nieuwe verkeersouder in Vogelvlucht zetten. Activist Ine
24.
Brief over uitje groep 8 naar Efteling verspreiden. Activist Ine
25.
Consequenties vijf gelijke dagenmodel bespreken met Krullevaar. Activist Ine
26.
Prijs pannenkoekenkraampje uitzoeken. Activist Sandra
--------------------------------------
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