Verslag OV-vergadering 16 januari 2014

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

1. Welkom, opening en mededelingen
Henry opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Anita heeft de nieuwe website bekeken en die ziet er leuk uit. De recente
Vogelvluchten staan echter nog niet op de website, Ine zal dat nog regelen.
Er zijn twee moeders gevonden die schoolfotograaf zijn geworden.
Ingekomen stukken zijn informatie over Jantje Beton en over Schoolplein14 (het
nieuwe project van de Johan Cruyff Foundation) die betrekking hebben op de
sponsoring.
2. Notulen en actielijst OV-vergadering 05-11-2013
De notulen worden goedgekeurd.
Naar aanleiding van:
Pagina 3, conciërge: Ine merkt op dat de school erg blij is met conciërge Rob en
vraagt of de OV zou kunnen meebetalen aan de vergoeding van 1500 euro die
jaarlijks door de Vroonestein en het Vogelnest voor hem betaald moet worden. Het is
in verband daarmee belangrijk te weten wat de conciërge voor de kinderen betekent.
Henry wil de taken van Rob graag op papier hebben, zodat de OV aan de hand
daarvan kan zien of dit alleen werkzaamheden voor de school of ook voor de
kinderen zijn. Ine zal dit op papier zetten. Mike plaatst hierbij wel de kanttekening dat
de financiële reserves van de OV in de toekomst zullen afnemen, omdat de OPAgelden gaan verdwijnen. De OV zal daardoor in het vervolg minder snel kunnen
bijdragen.
Pagina 4, geluidsinstallatie: Mike vraagt of dit nu allemaal werkt. Ine beaamt dit.
Bespreking actielijst:
124. Vergaderschema OV-vergaderingen doorgeven aan voorzitter MR.
Dit is gedaan.
10.
Lijst hulpouders maken en deze naar Cor mailen, die de lijst zal doorsturen
naar de OV-bestuursleden. Is eveneens gedaan.
11.
Contact met het RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) en met Gerard
over OPA opnemen. Gedaan.
12.
Namens de OV geboortekaartje naar juf Edith sturen. Gedaan.
13.
Brieven over ouderbijdragen met kinderen meegeven en stukje daarover in
Vogelvlucht schrijven. Gedaan.
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14.
15.
16.
17
18
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Limiet bijdrage OV voor kamp groep 8 doorgeven aan juf Susan. Gedaan.
Informatie regels sponsoring opzoeken en rondsturen. Ine is hier mee bezig,
de actie is nog niet helemaal klaar.
Statuten OV Vogelnest rondsturen. Is gedaan
Commentaar op nieuwe concept statuten naar Cor mailen. Deze actie blijft
staan.
Commentaar op nieuwe concept statuten verwerken en rondsturen. Ook deze
actie blijft staan.
Huishoudelijk reglement als voorbeeld naar Cor sturen. Blijft eveneens staan.
Opmerkingen van Henry op nieuwe concept statuten naar Cor sturen. Dit is
gedaan.
Fotograaf voor Sinterklaas zoeken. Is gedaan.
Stukje in Vogelvlucht schrijven over commissies. Eveneens gedaan.
Intekenlijst versieren voor Sinterklaas ophangen op school. Ook gedaan
Totaalbedrag nieuwe aankleding school doorgeven aan OV. Deze acte blijft
staan. Ine zal het naar Cor sturen, die het zal rondsturen.
Opmerkingen vanuit OV over meerdere activiteiten team terugkoppelen met
team. Is gedaan.
Factuur schoolkalenders vorig jaar naar Sandra sturen. Gedaan.
Wijziging voorzitterschap inschrijven bij KvK. Ook deze laatste actie is gedaan.

3. Mededelingen uit het bestuur en team
Ine meldt dat de scholen van de stichting overgaan op het nieuwe kind-registratiesysteem Parnassus. De administratieve kant hiervan voor het Vogelnest neemt Ine
als locatieleider voor haar rekening. De zorgkenmerken van alle kinderen kunnen in
dit systeem geregistreerd worden. De methode gebonden toetsen en de absenties
worden als eerste in het systeem gezet. Het systeem heeft ook de mogelijkheid dat
ouders kunnen inloggen op de site van hun kind, iets dat er bij het Vogelnest wellicht
later aankomt.
Als volgend punt meldt Ine dat juf Danielle met zwangerschapsverlof is en dat juf
Alice naar een andere school is gegaan. Zij zijn vervangen door respectievelijk
Barbara, die goed gestart is in groep 1, en Lydia, een oude bekende. Henry vindt het
moment van de wissel bij Alice niet goed gekozen, hoewel het positief is dat Lydia
weer terugkomt. Ine merkt op dat de school er wettelijk weinig aan kan doen als een
leerkracht halverwege het seizoen wil vertrekken. Er is wel een twee-maanden
opzegtermijn.
De nieuwe website loopt.
De interne verbouwing van de school krijgt gestalte. Er is een wand verplaatst en er
is door het team geverfd. De school zal nu de ouders die zich opgegeven hebben om
te willen klussen gaan mobiliseren en Ine is op zoek naar rolgordijnen. Er zijn
ongeveer 25 grote lichtgrijze verduisterende rolgordijnen nodig. De kosten hiervoor
zijn ongeveer 4.500 euro. Zowel Sandra als Henry gaan kijken of ze bij andere
leveranciers de gordijnen goedkoper kunnen krijgen. Henry vindt het jammer dat hij
hier niet eerder van op de hoogte was, want hij was gisteren op een beurs en had
daar wellicht een bedrijf kunnen strikken voor de gordijnen. De OV is van mening dat
de communicatie van de school richting ouders beter kan. Diverse zaken, zoals de
voortgang van de verbouwing, hadden in de Vogelvlucht moeten staan, desnoods als
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kleine mededeling. Als er teveel info voor de Vogelvlucht is, zou die weer elke week
kunnen verschijnen, wordt opgemerkt. Of in plaats van een stuk in de Vogelvlucht
zou er een update van de verbouwing rondgestuurd kunnen worden. Een paar
wanden moeten binnenkort geverfd worden, Ine zal hierover contact met de
klusouders opnemen. Ine heeft ook IRWR¶VYDQGHYHUDQGHULQJHQJHPDDNWHQzal deze
op de website zetten. Verder heeft Ine een vertegenwoordiging van de gemeente
rondgeleid. Die heeft aangegeven het schilderwerk van de kozijnen zelf te willen
doen. Dit moet dan wel op korte termijn gebeuren.
4. Financiën
Mike meldt dat ongeveer 60% van de ouderbijdragen binnen zijn, wat redelijk op
schema zit. Binnenkort gaat de herinneringsbrief eruit.
5. OPA
Mike is naar de infoavond over de Afvalvrije school geweest. Het blijkt dat het Oud
Papier Ophalen wordt afgeschaft. Het loopt nog door tot en met juni, maar daarna is
het voorbij. De OV mist hierdoor 3000 euro inkomsten per jaar. Elke school krijgt een
papiercontainer. Als de school zich echter gaat profileren als afvalvrije school, gaan
de betalingen vanuit de gemeente door, maar worden dan wel in een paar jaar
helemaal afgebouwd. Ons voorstel is dat de school zich opgeeft als afvalvrije school
en zich eraan committeert dat de inkomsten daaruit naar de OV gaan. De gemeente
heeft toegezegd meer info hierover rond te mailen, ook naar de scholen. Ine zal het
aanmelden van de school als Afvalvrije school verder regelen.
Verder heeft Mike de val van Jan van de vuilniswagen besproken met de RMN. De
chauffeur wil Jan niet meer op de wagen. Voor de OV is dat echter onbespreekbaar,
de chauffeur bepaalt niet wie er achter op de wagen staat. Henry zal hierover contact
met diens baas opnemen.
6. Sponsoring
De vraag blijft hoe we sponsors bij de school kunnen betrekken.
Henry stelt voor dat de school zich aansluit bij SponsorKliks. Door online aankopen te
doen op die site wordt de school door het bedrijf waar de aankoop is gedaan
automatisch gesponsord. SponsorKliks bestaat al enkele jaren, maar de meeste
mensen kennen het nog niet, dus is het van belang er nu snel in te springen, stelt
Henry. Ine zal deelname van de school met Iris bespreken en Henry zal de site
doormailen naar de aanwezigen.
7. Stand van zaken commissies
Sinterklaas
Sandra merkt op dat het Sinterklaaspak en de baard er niet meer goed uitzien. Ze
zijn langzamerhand even oud als Sinterklaas zelf. De vraag is huren of kopen we een
pak. Sandra gaat kijken of er op Marktplaats een goedkoop Sinterklaaspak te vinden
is. (HQDQGHUHRSWLH]RX]LMQGDWHHQYDQGHRXGHUV]HOI]R¶QSDNPDDNW
Kerst
Geconstateerd moet worden dat het dit jaar binnen de Kerstcommissie niet allemaal
even goed verlopen is. Ine heeft dit alles vandaag geëvalueerd met de
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Kerstcommissie en al eerder met het team. Het positieve is dat veel ouders weinig
gemerkt hebben van wat zich in de Kerstcommissie afspeelde, dat het avondeten een
groot succes is geworden - met erg veel aanwezige ouders - en dat er ook nog eens
400 euro voor de Filippijnen is binnengehaald! Een goede uitvoering van de
Kerstgedachte dus, stelt Mike. De insteek van de OV is het eten volgend jaar weer op
]R¶QVRRUW manier te doen.
Henry noemt als verbeterpunten voor de Kerstcommissie voor de volgende keer: het
maken van een goed draaiboek door de voorzitter en het stellen van duidelijke
kaders; het vermijden van negatief mailverkeer en zorgen dat vergaderingen op
tijdstippen gepland worden dat ook iedereen er kan zijn. Met name moet ervoor
gezorgd worden dat iedereen op de eerste vergadering aanwezig is.
Schoolreisje
Léon vraagt naar de stand van zaken rond het schoolreisje. Sandra is hier al mee
bezig.
8. Resterende agendapunten
Gezien de tijd schuiven de overige punten door naar de volgende vergadering.
Het familiefeest komt bovenaan de agenda, want daar is bij ouders veel onvrede over
te horen.
9. Rondvraag
Sandra en Anita vragen of de school gaat meedoen met de Koningsspelen op 25
april. Ine zal dit in het team bespreken, vorig jaar is het goed bevallen.
Ine merkt op dat de volgende OV-vergadering op dinsdag 18 maart haar slecht
uitkomt. Besloten wordt deze te verplaatsen naar donderdag 20 maart, ook om 20.00
uur.
10. Sluiting en volgende vergaderdatum
Henry sluit de vergadering om 22.15 uur.
De volgende OV-vergadering is dus op donderdag 20 maart 2013.
Actielijst
Per 5 november 2013
15.
Informatie regels sponsoring opzoeken en rondsturen. Activist Ine
17
Commentaar op nieuwe concept statuten naar Cor mailen. Activist allen
18
Commentaar op nieuwe concept statuten verwerken en rondsturen. Activist Cor
19.
Huishoudelijk reglement als voorbeeld naar Cor sturen. Activist Sandra
24.
Totaalbedrag nieuwe aankleding school doorgeven aan OV. Activist Ine
Per 16 januari 2014
28.
Vogelvluchten op website school zetten. Activist Ine
29.
Taken conciërge op papier zetten vanwege eventuele bijdrage OV. Activist Ine
30.
Uitzoeken aanschaf rolgordijnen. Activisten Sandra en Henry
31.
Contact met klusouders opnemen over hulp bij verbouwing. Activist Ine
32.
Aanmelden Vogelnest als Afvalvrije school verder regelen. Activist Ine
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33.
34.
35.
36.
37.

Contact opnemen met baas van chauffeur vuilniswagen over val Jan. Activist
Henry
Deelname Vogelnest aan SponsorKliks met Iris bespreken. Activist Ine
Site SponsorKliks doormailen naar de aanwezigen. Activist Henry
Op Marktplaats goedkoop Sinterklaaspak zoeken. Activist Sandra
In team bespreken of Vogelnest gaat meedoen aan Koningsspelen. Activist
Ine

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