Verslag OV-vergadering 15 september 2016
AANWEZIG: Ine Koot (voorzitter), Wendy de Leeuw, Anita Sluis, Sandra Nieuwenhuijsen en
Cor van Donkersgoed (notulen)
AFWEZIG met kennisgeving: Henry Wulff
Aanvang: 20.00 uur, plaats: het Vogelnest
1. Welkom, opening en mededelingen
Ine opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Vaststellen verslag OV-vergadering 21 juni 2016
De notulen worden goedgekeurd. Naar aanleiding van: in de vorige vergadering werd
het idee geopperd om de nieuwe directrice op deze vergadering uit te nodigen. De
OV vindt het jammer dat ze er niet is. Ze was wel bij de Informatieavond van vorige
week aanwezig en Ine gaat er vanuit dat ze ook bij de ALV aanwezig is.
Bespreking actielijst:
16.
Namen Léon en Mike bij KvK laten veranderen in Henry en Sandra. Is deels
gedaan, Mike is veranderd in Sandra. Léon moet nog vervangen worden door
Henry. Sandra zal Henry het formulier geven dat daarvoor nodig is.
17.
Juf Dets nogmaals vragen bonnen carnaval vorig jaar in te leveren. Blijft
staan, Ine zal het nogmaals opnemen met Dets. Als de bonnen niet komen,
zal de OV de school voor het bedrag aansprakelijk moeten stellen.
20.
Bij Mireille van ‘t Hof van coachingspraktijk De Verbinding mogelijkheid lezing
op Vogelnest aankaarten. Dit was gedoeld voor de ALV, maar daar is al een
ander onderwerp voor gekozen. De training 'Ik leer leren' zou eventueel nog
wel aan de bovenbouw gegeven kunnen worden.
21.
Zich verdiepen in wat andere scholen binnen Trinamiek met Engels doen. Blijft
staan. Ine zal dit in de komende overlegmomenten aankaarten.
23.
Werving nieuwe verkeersouder in Vogelvlucht zetten. Is gedaan voor de
zomervakantie.
24.
Brief over uitje groep 8 naar Efteling verspreiden. Is gedaan.
25.
Consequenties vijf gelijke dagenmodel bespreken met Krullevaar. Eveneens
gedaan.
26.
Nogmaals herinneringsbief ouderbijdrage sturen naar ouders van de 2
kinderen uit groep 8 die nog steeds niet betaald hebben. Gedaan.
27.
Twee ouders vragen mee te gaan als begeleiders met schoolreisje naar
Efteling. Gedaan. Het schoolreisje van groep 8 naar de Efteling is erg goed
verlopen.
3. Mededelingen uit het bestuur en team
Ine meldt dat het nieuwe schooljaar heel goed gestart is, met vrij veel vernieuwingen
en nieuwe methodes. Qua ICT komt er ook veel vernieuwing. Zo komt er tussen de
herfstvakantie en Kerst een nieuwe en betere server.
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Het vijf gelijke dagen-model loopt lekker. Er is een nieuwe directrice, Erica Coppens,
die zich op dit moment aan het inwerken is, en er zijn 2 nieuwe leerkrachten in groep
3/4, de juffen Anica en Ciska, die goed bevallen.
Er is afgelopen maandag een bijeenkomst geweest met de gemeente over de
toekomst van de schoolgebouwen in deze buurt. Mogelijk komt er op de plaats van
het huidige Vogelnest een nieuw scholencomplex. De school zal de ouders hierover
op de hoogte houden, met onder andere bijdragen hierover in de Vogelvlucht.
Er zijn weinig nieuwe aanmeldingen, het totaal aantal leerlingen staat op 85. Omdat
de school qua leerlingenaantallen gekoppeld is aan Vroonestein, is dat vooralsnog
geen grote zorg.
4. Financiën
Vier ouders hebben hun bijdrage nog niet betaald, wat een openstaande schuld van
300 euro oplevert. Sandra wil ze nog vóór 7 oktober een herinneringsbrief sturen, met
daarin de melding dat hun kinderen bij geen betaling niet meekunnen met het
schoolreisje op 7 oktober. Wendy heeft een voorbeeldbrief en zal de brieven
versturen, Sandra zal de namen doorgeven aan Wendy.
Er blijft ongeveer 300 euro winst van het Eindfeest over. Van alle activiteiten komt
alleen het schoolreisje boven budget uit en dat was van te voren bekend omdat we
naar de Efteling gingen. Er komt ook nog steeds geld binnen van de gemeente in het
kader van de Oud Papier Actie. Na de ALV volgt de kascontrole. Ine zal de
leerlingenlijst 2016/’17 aan Sandra geven, die de brieven over de ouderbijdragen dan
zo snel mogelijk na de ALV zal versturen.
5. Stand van zaken commissies
De begrotingen voor de commissies blijven hetzelfde als vorig jaar.
Vanuit de OV zit Wendy in de schoolreiscommissie, Anita doet het carnaval, Henry
Kerst, Sandra Sinterklaas en Wendy wellicht Pasen.
Voor de schoolreis zijn de bus en de bestemming geregeld. Volgende week gaan de
mails naar de hulpouders eruit.
De Sint zit er ook aan te komen. Naast Sandra zal ook Anita daaraan meewerken. Op
5 december is er gewoon les, dus geen vrije middag. Het is van belang een originele
aankomst van Sint en Pieten te bedenken. De school gaat qua Zwarte Pietproblematiek mee met het Sinterklaasjournaal.
Aanstaande maandag is er weer een peuterinloop, die staat ook in de digitale
Molenkruier.
6. Algemene Ledenvergadering
De ALV is op 10 oktober. Adri Smits komt uitleg geven over De Kanjertraining,
Sandra en Anita zullen net zoals de vorige keer het boekje in elkaar zetten. Henry zal
de ALV openen. De ouderbijdrage moet op de ALV vastgesteld worden. De bijdrage
gaat iets omhoog omdat deze de jaarlijkse indexering volgt. Ine zal de uitnodiging
voor de ALV zowel in de Vogelvlucht als in een flitsbericht laten zetten, met een
aanmeldingslink erbij, zodat we kunnen zien hoeveel ouders er komen.
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7. Rondvraag
Wendy stelt dat de ouders goed geïnformeerd moeten worden over de bouwplannen
van de gemeente in relatie tot de school. Zodra de gemeente er een plan voor heeft
zal de school dit melden in de Vogelvlucht, aldus Ine. Ook de inspreekavonden zullen
in de Vogelvlucht vermeld worden. Ine gaat navragen of op 11 oktober de volgende
informatieavond over de gemeentelijke plannen is.
8. Sluiting en volgende vergaderdatum
Ine sluit de vergadering rond 21.10 uur. De volgende OV-vergadering is de ALV op
maandag 10 oktober 2016.
Actielijst
Per 5 november 2015
16.
Naam Léon bij KvK laten veranderen in Henry. Activist Sandra
Per 21 januari 2016
17.
Juf Dets nogmaals mail sturen over inleveren bonnen carnaval vorig jaar.
Activist Ine
Per 15 maart 2016
21.
Zich verdiepen in wat andere scholen binnen Trinamiek met Engels doen.
Activist Ine
Per 15 september 2016
28.
Herinneringsbrieven naar nog niet betaalde ouders sturen. Activist Wendy
29.
Leerlingenlijst 2016/’17 aan Sandra geven. Activist Ine
30.
Boekje ALV in elkaar zetten. Activisten Anita en Sandra
31.
Uitnodiging voor ALV zowel in Vogelvlucht als in flitsbericht zetten. Activist Ine
32.
Navragen of op 11 oktober de volgende bouwinformatieavond is. Activist Ine
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