Verslag OV-vergadering 15 november 2016
AANWEZIG: Henry Wulf (voorzitter), Wendy de Leeuw, Anita Sluis, Sandra Nieuwenhuijsen.
Ine Koot, Erica Coppens (gedeeltelijk) en Cor van Donkersgoed (notulen)
AFWEZIG met kennisgeving: Aanvang: 20.00 uur, plaats: het Vogelnest
1. Welkom, opening en mededelingen
Henry opent de vergadering en heet iedereen welkom, met name de directrice Erica.
De OV verheugt zich op een prettige samenwerking met haar.
2. Mededelingen uit het bestuur en team
Conciërge Bob werkt deels op Vroonestein, deels op het Vogelnest. Hij bevalt goed,
verricht veel hand en spandiensten, waar ook de kinderen veel profijt van hebben. Hij
krijgt hiervoor een vrijwilligersbijdrage van school. Vorig jaar heeft de OV van
Vroonestein de vrijwilligersbijdrage betaald, de vraag vanuit het team is of de OV van
het Vogelnest het nu voor het schooljaar 2016/’17 kan doen. Het gaat om in totaal
300 euro. De OV gaat hiermee akkoord, met de kanttekening dat het alleen voor dit
schooljaar is en dat er verder jaarlijks over gesproken zal worden. Het zal aan het
begin van het volgend schooljaar weer op de agenda komen. Sandra zal het geld
overmaken.
Erica vraagt wie het leuk vindt om aanstaande donderdag naar de Beursvloer te
gaan. Anita gaat erheen. Henry gaat er ook heen, maar in een andere hoedanigheid.
Voorgesteld wordt een nieuwe foto van het OV-bestuur te maken. Het wachten is op
iemand met een goed fototoestel.
Erica verlaat de vergadering.
2. Vaststellen verslag ALV 10 oktober 2016
Tekstueel geen opmerkingen, het verslag wordt met enkele kleine tekstuele
wijzigingen goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
 De brieven voor de ouderbijdragen zijn de deur uitgegaan. In de brieven staan
alleen de bijdragen van groep 1 en 2 goed vermeld. Bij de overige groepen
staat 1 euro te weinig. Alle leden van het OV-bestuur hebben daar in het
concept overheen gelezen. Besloten wordt het zo te laten;
 De groepen zijn gestart met de Kanjertraining. In februari / maart is er een
volgende teamtraining over. Op termijn zullen ook de ouders uitgenodigd
worden om te kijken wat de training in de klas doet. Er komt een soort
respectprotocol, wat nog besproken moet worden in het team. Als het gereed
is, komt het op de volgende OV-vergadering van 10 januari op de agenda,
zodat de OV daarover advies kan geven. Daarna kan het ter goedkeuring
naar de MR;
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Sandra zal het financiële jaaroverzicht van de OV, dat uitgedeeld is op de
ALV, zoals in de vergadering verzocht, op de website van de school laten
zetten.

3. Vaststellen verslag OV-vergadering 15 september 2016
Tekstueel geen opmerkingen, het verslag wordt goedgekeurd.
Bespreking actielijst:
16.
Naam Léon als voorzitter bij KvK laten veranderen in Henry. Henry en Léon
moeten nog tekenen. Sandra geeft het stuk ter ondertekening aan Henry, Ine
zal adres en telefoonnummer van Léon aan Henry geven, die het stuk ter
ondertekening aan Léon zal geven.
17.
Juf Dets nogmaals mail sturen over inleveren bonnen carnaval vorig jaar.
Afgesproken is dat Dets binnenkort een afspraak met Sandra zal plannen om
dit probleem de wereld uit te helpen.
21.
Zich verdiepen in wat andere scholen binnen Trinamiek met Engels doen. Blijft
staan.
28.
Herinneringsbrieven naar nog niet betaalde ouders sturen. Is gedaan, er zijn
brieven meegegeven aan de ouders van 5 kinderen die nog niet betaald
hebben, maar Sandra heeft daar nog niets van binnengekregen.
29.
Leerlingenlijst 2016/’17 aan Sandra geven. Is gedaan.
30.
Boekje ALV in elkaar zetten. Gedaan.
31.
Uitnodiging voor ALV zowel in Vogelvlucht als in flitsbericht zetten. Gedaan.
32.
Navragen of op 11 oktober de volgende bouwinformatieavond is. Eveneens
gedaan.
4. Mededelingen uit bestuur en team, vervolg
Nieuwe leerkracht groep 3 en 4:
In augustus is juf Anica gestart, maar die heeft na twee maanden haar contract
alweer beëindigd. Hierdoor is een vacature ontstaan, die tot nu toe nog niet ingevuld
is. Ine meldt dat de school een goede kandidaat gevonden heeft, maar dat die niet op
een van de scholen van de stichting Trinamiek werkt, daarom een opzegtermijn heeft
en mogelijk pas op 1 februari 2017 zou kunnen beginnen. Omdat er tot nu toe al 3
tijdelijke invalkrachten in groep 3 /4 zijn geweest, hebben diverse kinderen moeite
met de lessen en is er grote onrust onder de ouders ontstaan. Ine kan niet
garanderen dat er over 4 weken niet weer een andere leerkracht komt, want het
invalsysteem van de stichting werkt niet goed, de stichting heeft een poel van
invallers die maar een paar weken blijven. Het OV-bestuur vindt dit alles een heel
slechte zaak. Voorkomen moet worden dat door deze gang van zaken ouders hun
kinderen van school gaan halen. De OV wil dat er 1 vaste goede leerkracht komt
totdat de nieuwe juf gaat beginnen. Het Vogelnest zou hierover meer druk bij
Trinamiek moeten uitoefenen. Besloten wordt dat het OV-bestuur over dit alles een
mail zal sturen naar het bestuur van de stichting. Wendy zal het concept maken en
ter beoordeling rondsturen.
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5. Stand van zaken commissies
Sint en Kerst lopen.
6. Rondvraag
Geen vragen.
7. Sluiting en volgende vergaderdatum
De vergadering wordt rond 21.00 uur gesloten. De volgende vergadering is op
dinsdag 10 januari 2017.

Actielijst
Per 5 november 2015
16.
Stuk KvK over verandering naam voorzitter aan Léon geven ter
ondertekening. Activist Henry
Per 15 maart 2016
21.
Zich verdiepen in wat andere scholen binnen Trinamiek met Engels doen.
Activist Ine
Per 15 november 2016
33.
Geld voor vrijwilligersbijdrage conciërge Bob aan school overmaken. Activist
Sandra
34.
Financiële jaaroverzicht van de OV op de website van de school laten zetten.
Activist Sandra
35.
Concept-mail naar bestuur Trinamiek over leerkracht groep 3 en 4 maken en
rondsturen. Activist Wendy

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