Verslag OV-vergadering 19 mei 2016
AANWEZIG: Wendy de Leeuw, Henry Wulff (voorzitter), Anita Sluis, Ine Koot, Sandra
Nieuwenhuijsen en Cor van Donkersgoed (notulen)
AFWEZIG met kennisgeving: Dets Ringia
Aanvang: 20.00 uur, plaats: bij Sandra
1. Welkom, opening en mededelingen
Henry opent de vergadering en heet iedereen welkom. Juf Dets was uitgenodigd om
het familiefeest te bespreken, maar is helaas verhinderd. De standaard agendapunten ‘Mededelingen uit het bestuur en team’ en ‘Stand van zaken commissies’
schuiven vanwege de bespreking van het Familiefeest door naar de volgende
vergadering.
Ingekomen is een concept-tekst over de OV van Iris voor de schoolkalender met de
vraag hiernaar te kijken. Met een paar kleine wijzigingen wordt de tekst goedgekeurd.
2. Vaststellen verslag OV-vergadering 15 maart 2016
De notulen worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van: Ine wil op de volgende vergadering terugkomen op lezingen
Keep it clean.
Bespreking actielijst:
16.
Namen Léon en Mike bij KvK laten veranderen in Henry en Sandra. Deze
actie blijft staan.
17.
Juf Dets nogmaals vragen bonnen carnaval vorig jaar in te leveren. Ine heeft
dat gedaan, maar de bonnen of bankafschriften zijn er nog steeds niet, terwijl
dit al speelt vanaf februari 2015. Het gaat om 400 euro. De actie blijft staan.
20.
Bij Mireille van ‘t Hof van coachingspraktijk De Verbinding mogelijkheid lezing
op Vogelnest aankaarten. Blijft staan.
21.
Zich verdiepen in wat andere scholen binnen Trinamiek met Engels doen. Ook
deze actie blijft staan.
22.
Herinneringsbieven Ouderbijdrage rondsturen. Is gedaan. In groep 8 zitten 2
kinderen waarvan de ouderbijdrage niet betaald is en die daardoor in principe
niet meekunnen met het kamp en naar de Efteling. Sandra zal deze ouders
nogmaals een herinneringsbriefje sturen, met de mededeling dat het geld op
woensdag 6 juni binnen moet zijn, zo niet dan kunnen de kinderen niet mee
naar de Efteling, hoe spijtig dat ook is.
23.
Werving nieuwe verkeersouder in Vogelvlucht zetten. Blijft staan.
24.
Brief over uitje groep 8 naar Efteling verspreiden. Blijft staan.
25.
Consequenties vijf gelijke dagenmodel bespreken met Krullevaar. Blijft staan.
26.
Prijs pannenkoekenkraampje uitzoeken. Is gedaan.
3. Bespreking schoolreis groep 8 Efteling
Het schoolreisje naar de Efteling vindt plaats op woensdag 6 juli en wordt geheel
verzorgd door de OV.
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Verzamelen bij parkeerterrein De Bron om 09.00 uur. We blijven in de Efteling tot
18.00 uur en zijn dus circa 19.00 uur weer terug bij De Bron.
Vanuit de OV gaan mee: René (man van Sandra), Wendy en wellicht Henry.
Daarnaast zullen door Wendy en Anita nog 2 ouders gevraagd worden als
begeleiders mee te gaan. Er moet een papier komen met de namen van de
begeleiders, met het 06-nummer van één van hen, en de 06-nummers van de
kinderen.
De Efteling geeft korting, ondanks het feit dat we niet op het minimum aantal van 20
leerlingen zitten.
Ine zal een stukje in de Vogelvlucht zetten dat de leerlingen van groep 8 naar de
Efteling gaan, omdat deze groep in alle jaren dat ze op school hebben gezeten daar
met de school nog nooit geweest zijn en dat de OV dit daarom als extraatje aanbiedt.
4. Financiën
Sandra moet nog 500 euro aan ouderbijdragen binnenkrijgen en zal een opzet voor
een derde herinneringsbrief maken met daarop de namen. Ine zal de brieven
persoonlijk aan de ouders geven.
5. Bespreking Familiefeest
Het Familiefeest / Zomerfeest wordt besproken. Diverse acties worden uitgezet.
Besloten wordt op donderdag 2 juni 2016 opnieuw bij elkaar te komen om verder te
gaan met de voorbereidingen. Deze vergadering zal plaatsvinden op school om 20.00
uur. Ine zal de hulpouders die zich opgegeven hebben voor het Familiefeest dan ook
uitnodigen.
6. Rondvraag
Geen vragen.
7. Sluiting en volgende vergaderdatum
Henry bedankt Sandra voor haar gastvrijheid en sluit de vergadering rond 22.00 uur.
De volgende OV-vergadering is de extra vergadering op donderdag 2 juni 2016. De
eerstvolgende reguliere OV-vergadering is op dinsdag 14 juni 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
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Per 15 maart 2016
21.
Zich verdiepen in wat andere scholen binnen Trinamiek met Engels doen.
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
Per 19 mei 2016
27.
In verband met Efteling herinneringsbief ouderbijdrage sturen naar ouders van
2 kinderen uit groep 8 die nog steeds niet betaald hebben. Activist Sandra
28.
Twee ouders vragen mee te gaan als begeleiders met schoolreisje naar
Efteling. Activisten Wendy en Anita
29.
Stukje in Vogelvlucht zetten over schoolreisje groep 8 naar Efteling. Activist
Ine
30.
Opzet derde herinneringsbrief ouderbijdragen maken. Activist Sandra
31.
Herinneringsbrieven ouderbijdragen persoonlijk aan ouders geven. Activist Ine
32.
Hulpouders uitnodigen voor vergadering over Familiefeest op 2 juni. Activist
Ine
--------------------------------------
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