Verslag OV-vergadering 10 september 2013

AANWEZIG: Anita Sluis, Ine Koot, Iris Fonville, Sandra Nieuwenhuijsen, Léon Heijdra
(voorzitter), Mike van der Weg en Cor van Donkersgoed (notulen)
AFWEZIG met kennisgeving: Henry Wulff (met bericht van verhindering)
Aanvang: 20.05 uur, plaats: Het Vogelnest

1. Opening
Léon opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Mededelingen
Sandra Nieuwenhuijsen is het OV-bestuur komen versterken, Léon heet haar van
harte welkom.
3. Notulen en actielijst OV-vergadering 11-06-2013
Opmerkingen op de notulen:
Pagina 1, punt 2: Léon zal Gerard binnenkort bellen in verband met de overdracht
van de OPA-coördinatie.
Idem, punt 3: de bespreking van de door Otto aangepaste OV-statuten wordt
doorgeschoven tot na de ALV. Mike heeft ze voor de zekerheid nog rondgemaild. Hij
zal ze ook naar Sandra mailen.
Pagina 2, punt 4: het dak zou nu waterdicht moeten zijn. Het heeft geregend, dus er
zal zo gekeken worden of het dak droog is. Is dat het geval, dan heeft de gemeente
toch gedaan wat ze beloofd heeft en kan er binnenkort geschilderd worden.
Pagina 3, punt 6: er zitten in groep 8 inderdaad 5 kinderen. Voor het kamp zal een
goede oplossing worden gevonden, zegt Ine toe.
De notulen worden met deze opmerkingen goedgekeurd.
Bespreking actielijst:
121. Voorstel OV-statuten rondmailen. Monique heeft dit gedaan.
122. Op MR-vergadering aankaarten dat notulen MR niet op website Vogelnest
staan. Iris heeft dit aangekaart bij de MR.
123. Gerard vragen of deze de Molenkruier verzocht heeft ook het Vogelnest te
vermelden bij het oud papier ophalen, plus vragen of Gerard al de nieuwe
data van het oud papier ophalen heeft. Dit is gedaan, de nieuwe data zijn
bekend.
124. Vergaderschema OV-vergaderingen doorgeven aan voorzitter MR. Deze actie
blijft staan.
125. Contact opnemen met vormgever Ellen Kuster om te kijken of zij een
presentatie op de ALV kan houden. Iris heeft dit aan Ellen gevraagd en die
heeft 10 oktober in haar agenda gezet.
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4. Mededelingen uit het bestuur en team
Ine meldt dat het team vol energie gestart is, zij zelf als de nieuwe locatieleider.
Er wordt hier lekker gewerkt binnen de groepen en Ine heeft het gevoel dat het
team er ontzettend veel zin in heeft. De wens is het leerlingenaantal te
vermeerderen, Ine heeft het eerste nieuwe gezin al rondgeleid op de school. In
groep 1 zitten nu 14 kinderen, maar het wordt aan het einde van het schooljaar
een volwaardige groep van 26 kinderen. Een goede aanwas dus. Met het
organiseren van de peuterochtenden op school zal doorgegaan worden en we
willen daar nog meer aandacht aan geven, bijvoorbeeld meer gaan flyeren in het
naastgelegen kinderdagverblijf Astrid Lindgren, aldus Ine.
Iris meldt dat juf Edith flink gevorderd is in haar zwangerschap en binnenkort met
zwangerschapsverlof gaat. Meester Tom neemt haar dagen dan over.
5. Financiën
Mike meldt dat de financiën van de OV er gezond uitzien. De inkomsten door de
ouderbijdragen zijn weliswaar minder geworden dan begroot, omdat we vorige jaar
een leegloop van kinderen hebben gehad. Zo is bijvoorbeeld groep 8 begroot op 13
kinderen, terwijl dat er een stuk minder zijn geworden. Mike meldt dat er het vorige
schooljaar 106 kinderen op school zaten, van de ouders/verzorgers van 12 kinderen
is helemaal geen ouderbijdrage ontvangen en er waren 8 à 9 kinderen waarvoor de
Stichting Leergeld het kamp of de schoolreis vergoed heeft, maar niet het algemene
ouderbedrag. Maar omdat de OV over voldoende financiële ruimte beschikt, kunnen
we dat hebben. Mike mist nog de opbrengst van het oud-papier ophalen van april. Hij
heeft er vandaag telefonisch contact over gehad en toegezegd is dat het bedrag
binnenkort gestort zal worden.
Op voorstel van Mike wordt besloten de ouderbijdragen niet te verhogen.
6. Voorbereiden ALV
Afgesproken wordt dat Anita en Sandra samen het boekje voor de ALV zullen maken.
Er staat qua tijd best druk op. Het streven is altijd het boekje een week voor de ALV
mee te geven aan de kinderen. Alle commissieverslagen, begrotingen etc. moeten er
in. Ine zal haar collega’s vragen of die de commissieverslagen willen schrijven en
inleveren bij Anita en Sandra. Over twee weken moet het boekje in concept klaar zijn,
dus over een week, op 18 september, moet alle info binnen zijn.
Mike zal een kort stukje over de financiën schrijven en dit beperken tot de resultaten
van het afgelopen schooljaar, plus de begroting voor volgend schooljaar erbij doen.
De Kascommissie moet ook weer geregeld worden.
Het streven is het officiële gedeelte van de ALV heel kort te houden.
Henry en Sandra worden op de ALV officieel voorgedragen als nieuwe
bestuursleden. Als de ALV daarmee instemt komt er een wisseling van de wacht en
draagt Léon het voorzitterstokje over aan Henry.
Als hamerstuk moet de (ongewijzigde) ouderbijdrage vastgesteld worden. In hoeverre
moet de MR toestemming geven voor een eventuele verhoging van de ouderbijdrage,
vraagt Léon zich af. Dit is gelukkig niet actueel, maar het is goed dit bij de bespreking
van de statuten mee te nemen.
Naast het officiële gedeelte zal er gesproken worden over de profilering van de
school met “Talent in Taal” en daaraan gekoppeld een presentatie over de inrichting
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van de school door vormgever Ellen Kuster. Daar kunnen dan weer de kluslijsten
voor de ouders/verzorgers aan gekoppeld worden. De vorige keer is de vraag al
besproken hoe we ervoor moeten zorgen dat er meer dan enkele mensen komen.
Toen is ook het idee van een theatervoorstelling door de kinderen besproken, maar
gezien de teamwisselingen en de beschikbare tijd van vier weken, is dat niet reëel
gebleken. Wat wèl kan is kinderen iets laten vertellen over de school en dit filmen met
een camera, à la Praatjesmakers. Deze filmpjes zijn dan uitsluitend voor deze avond
bedoeld en komen niet op het internet. Volgende week moeten we dan al beginnen
met filmen, stelt Ine. Er moet dan wel een goede camera zijn. Ine zal binnen het team
naar een camera vragen.
De ALV vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur, Ellen zal ongeveer 20 minuten nodig
hebben voor haar verhaal.
Bij het boekje moeten ook de uitnodiging en de agenda mee. Het streven is het
boekje op 3 oktober aan de kinderen mee te geven. Sandra en Anita zullen ook de
boekjes laten drukken. Er zullen er in totaal 100 gedrukt worden, zodat ze in de
toekomst ook aan nieuwe ouders uitgedeeld kunnen worden. Een idee is om het
boekje ook digitaal op de website van het Vogelnest te zetten.
Anita en Sandra zullen het concept ter commentaar rondmailen.
7. Stand van zaken commissies
De takenlijst en invullijst zijn vorige week meegegeven aan de kinderen. De
schoolkalender is vandaag uitgedeeld. Binnen het team moet nog afgesproken
worden wie in welke commissie gaat.
Henry vraagt per mail waar het familiefeest gebleven is. Hij mist dit op het
inschrijfformulier. Het familiefeest heeft geen commissie, maar gaat van de school uit.
Het heet nu Talentendag en wordt gehouden op 27 juni van 14.00 tot 17.00 uur.
Diverse aanwezigen betreuren het nieuwe tijdstip. Juist afgelopen jaar waren er veel
positieve reacties op het feest en het leuke van het familiefeest is altijd geweest dat
het op een avond gehouden werd. Nu het overdag is, zullen niet alle mensen er bij
kunnen zijn, zo is de verwachting.
De OV-bestuursleden zullen na afloop van de ALV bespreken wie in welke
commissie gaat. Anita en Sandra zitten al bij Sinterklaas.
8. Rondvraag
Sandra vraagt wanneer de adreslijsten van de leerlingen komen. Deze verspreiden
we als we de invullijsten terug hebben gekregen, zodat we de juiste gegevens
hebben, aldus Ine. De adreslijsten gaan zeker met de ouderavond van 23 september
mee.
Iris meldt dat de website van de school helemaal vernieuwd wordt. De site ziet er nu
niet zo mooi uit en wat er op staat is deels oud, maar over een paar maanden komt er
een vernieuwde site omdat alle scholen van de stichting eenzelfde soort website
krijgen.
Als tweede punt meldt Iris dat de Vogelvlucht in het vervolg niet meer elke week,
maar één keer in de twee weken zal verschijnen.
Ine vraagt of de eerste oud-papier actie goed verlopen is. Léon antwoordt dat dit niet
het geval was, een van de vuilnisophaalwagens ging op het eind van de avond kapot,
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waardoor er nog iets papier is blijven staan. De gemeente heeft dat zelf opgehaald,
maar we krijgen daar dan geen geld voor.
9. Sluiting en volgende vergaderdatum
Léon sluit de vergadering om 21.12 uur.
De volgende OV-vergadering is de ALV op donderdag 10 oktober 2013. De dan
volgende reguliere OV-vergadering is op 5 november 2013

Actielijst
Per 11 juni 2013
124. Vergaderschema OV-vergaderingen doorgeven aan voorzitter MR.
Activist: Léon
Per 10 september 2013
1.
Gerard bellen in verband met overdracht van OPA-coördinatie. Activist: Léon
2.
Aangepaste OV-statuten naar Sandra mailen. Activist: Mike
3.
Oplossing voor kamp groep 8 zoeken. Activist: Ine
4.
Boekje ALV maken, ter commentaar rondsturen en laten drukken. Activisten:
Anita en Sandra.
5.
Collega’s vragen commissieverslagen te schrijven voor ALV-boekje. Activist:
Ine.
6.
Stukje over financiën afgelopen jaar en begroting schrijven voor ALV-boekje.
Activist: Mike
7.
Zorgen voor camera voor Praatjesmakers. Activist: Ine.
8.
Binnen team afspreken wie in welke commissie gaat. Activist: Ine.
9.
Na afloop van de ALV bespreken wie in welke commissie gaat. Activisten: OVbestuursleden.

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