Verslag OV-vergadering 5 november 2013

AANWEZIG: Anita Sluis, Ine Koot, Sandra Nieuwenhuijsen, Wendy de Leeuw, Henry Wulff
(voorzitter), Léon Heijdra, 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, met name Wendy de Leeuw,
de moeder van Yuri uit groep 1, die kennis komt maken om te kijken of ze in het
bestuur van de OV wil toetreden.
Ine deelt mee dat Iris in het vervolg niet meer de OV-vergaderingen zal bijwonen. Iris
doet de MR-vergaderingen, Ine de OV-vergaderingen.
2. Notulen en actielijst OV-vergadering 10-09-2013
De notulen worden goedgekeurd.
Bespreking actielijst:
124. Vergaderschema OV-vergaderingen doorgeven aan voorzitter MR.
Activist wordt Henry.
1.
Gerard bellen in verband met overdracht van OPA (Oud Papier Actie)coördinatie. Dit is gedaan
2.
Aangepaste OV-statuten naar Sandra mailen. Eveneens gedaan.
3.
Oplossing voor kamp groep 8 zoeken. Deze actie loopt. Susan is hier mee
bezig. Zie verder onder punt 6.
4.
Boekje ALV maken, ter commentaar rondsturen en laten drukken. Dit is
gedaan.
5.
&ROOHJD¶VYUDJHQFRPPLVVLHYHUVODJHn te schrijven voor ALV-boekje. Ook
gedaan. Léon stelt voor in het vervolg direct na de activiteit al een stukje te
schijven en in te leveren bij Cor, dan ligt het er al.
6.
Stukje over financiën afgelopen jaar en begroting schrijven voor ALV-boekje.
Is gedaan.
7.
Zorgen voor camera voor Praatjesmakers. Is eveneens gedaan.
8.
Binnen team afspreken wie in welke commissie gaat. Dit is afgesproken. Ine
zal nog een lijst maken van alle aanmeldingen van hulpouders voor de
commissies, inclusief mailadressen, en deze naar Cor mailen, die de lijst door
zal sturen naar de OV-bestuursleden. Zie ook punt 11.
9.
Na afloop van de ALV bespreken wie in welke commissie gaat. Dit is niet
gedaan, maar is te halen uit de lijst van commissieleden.
3. Terugblik op de ALV-bijeenkomst
Positief was de grote opkomst, die ongetwijfeld ook aan het leuke thema gelegen
heeft. Anita vond het wel jammer dat er in het stukje in de Vogelvlucht over de ALV
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veel over de presentatie van de nieuwe aankleding van de school, maar weinig over
de OV zelf stond. De volgende keer zouden ook enkele specifieke OV-items zoals de
financiën vermeld moeten worden.
4. Goedkeuring verslag ALV-bijeenkomst
Het verslag wordt goedgekeurd en Cor zal het naar Ine mailen, ter opname in de
Vogelvlucht.
5. Organisatie van de OPA-structuur
Mike heeft een loopschema voor het huidige schooljaar gemaakt en rondgestuurd.
Aangezien Dylan volgend jaar van school gaat, zal Mike de coördinatie niet langer
dan een jaar op zich nemen. De vraag is of er bij de lopers iemand is die het van hem
over wil nemen. Mike zal nog contact met het RMN (Reinigingsbedrijf Midden
Nederland) over OPA opnemen. Hij zal bij Gerard naam en telefoonnummer van de
contactpersoon opvragen en zal Gerard vragen hoe OPA vroeger gewerkt heeft en
dat op papier zetten. Léon meldt de geruchten dat OPA een dezer jaren ophoudt.
Mocht het ophouden, dan zullen we daarover in contact moeten met de gemeente om
te proberen het geld op een andere manier te krijgen. Een ander idee is het
neerzetten van een papiercontainer om zo zelf oud papier te kunnen inzamelen.
Deze moet dan wellicht gehuurd worden en er moet toezicht op gehouden worden.
6. Mededelingen uit het bestuur en team
Ine meldt het heuglijke feit dat juf Edith bevallen is van dochter Fenna. Sandra zal
haar namens de OV een geboortekaart sturen.
Verder ligt er een nieuwe vloer in de gang, die in de herfstvakantie aangebracht is.
Susan is erg druk met het kamp en dat gaat er leuk uit zien, aldus Ine.
Als laatste meldt Ine dat het team begin dit schooljaar is gestart met het driejarige
traject Kunst Centraal met de bedoeling om cultuur in de school te halen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om dans, taal en dichtkunst, beeldende kunst of erfgoed. Er is
subsidie voor.
7. Financiën
Mike meldt dat de hele opbrengst van het OPA-lopen van vorig schooljaar nu binnen
is, evenals de opbrengst van de eerste keer lopen na de zomervakantie. Er zijn ook
enige uitgaven gedaan, zoals het voorschot voor Sinterklaas.
De brieven over de ouderbijdragen gaan aanstaande donderdag met de kinderen
mee. Mike zal ook een stukje over de ouderbijdragen schrijven voor de Vogelvlucht
van volgende week en zal de Stichting Leergeld daarbij meenemen. Henry stelt voor
aan te geven dat naast de minimale bijdrage ook meer gegeven mag worden.
Mike heeft met juf Susan contact over de financiën van het kamp van groep 8 gehad.
Ze is daar goed mee bezig en houdt de kosten in de gaten. Besloten wordt hiervoor
als bijdrage vanuit de OV de limiet van 600 euro aan te houden, Mike zal dit
doorgeven aan Susan.
8. Sponsoring
Henry zit in de sponsorcommissie van de honkbalvereniging van Sjors en vraagt zich
af of wij ook niet de school kunnen laten sponsoren door bedrijven. Diverse ouders
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hebben bijvoorbeeld een eigen bedrijf. Henry stelt voor een nieuwe commissie in het
leven te roepen, de ³Sponsorcommissie´. Dit idee is onderdeel van de vraag hoe we
vanuit de OV denken meer geld te kunnen genereren voor de school. Léon merkt op
dat in het verleden een paar ouders de school gesponsord hebben en er een PRcommissie was, maar dat er vanuit de schoolleiding weinig animo voor sponsoring
was. We zien nu echter dat de geldkraan steeds meer dichtgedraaid wordt, zodat we
daardoor onder meer aangewezen zijn op bedrijven die iets voor de school willen
doen. Er zullen wettelijke regels zijn wat hierbij wel en niet mag. Ine zal hier
informatie over opzoeken en rondsturen.
9. Conciërge /Huismeester
Rob de Jager is begonnen als conciërge op het Vogelnest. Hij werkt op de
donderdag- en vrijdagochtend en heeft het op school naar zijn zin. Het is vrijwilligerswerk, waarvoor de school als vergoeding 1500 euro op jaarbasis moet bijdragen.
Henry is door Iris benaderd met de vraag of een deel van deze vergoeding uit de
OPA-gelden zou kunnen komen. De OPA-gelden zijn daar echter niet voor bedoeld,
die zijn in eerste instantie bedoeld voor de kinderen. Wèl zou jaarlijks door de OV
gekeken kunnen worden of er een bijdrage vanuit de opgebouwde financiële reserve
kan komen. Dus niet een vaste jaarlijkse bijdrage, maar een jaarlijks vast te stellen
bedrag. Hierbij speelt ook mee of de huismeester bijvoorbeeld specifieke dingen voor
de kinderen doet. Het is handig dit daarom aan het einde van het schooljaar te
bekijken, mogelijk kan er dan bijvoorbeeld vastgesteld worden dat de bijdrage wèl uit
de OPA-gelden kan komen.
10. Concept statuten
Léon merkt op dat de basisvraag is of er nieuwe statuten moeten komen, wat via de
notaris moet en veel geld kost, of dat er een huishoudelijk reglement moet komen als
aanvulling op de statuten, wat minder geld kost.
Léon meldt verder dat Cor van Dalen in het verleden statuten van een andere school
als voorbeeld heeft rondgestuurd, maar dat hij die niet meer heeft. Cor heeft de
oorspronkelijke statuten van de OV van het Vogelnest digitaal en zal ze rondsturen.
Tijdens een vergadering vorig jaar kwam Monique plotseling aanzetten met een door
meester Otto geschreven nieuw concept statuut. Deze zijn door Mike rondgestuurd.
We besluiten het document van Otto als uitgangspunt te nemen en alle opmerkingen
en aanvullingen daarop naar Cor te sturen, die ze in het document van Otto zal
verwerken en vervolgens dat document zal rondsturen. Sandra heeft een
huishoudelijk reglement van een andere instantie en zal die naar Cor sturen, Ine zal
de opmerkingen van Henry op het stuk van Otto eveneens naar Cor sturen.
11. Stand van zaken commissies
De Sinterklaascommissie is vorige week voor het eerst bij elkaar gekomen. Er is niet
zoveel animo van de ouders voor. Een fotograaf voor Sinterklaas is nog een
knelpunt. Ine gaat Susan vragen of die fotografeert en Wendy en Léon zullen mensen
uit hun buurt vragen. Lukt dat niet, dan zou er een oproep voor een fotograaf in de
Vogelvlucht moeten komen. Wendy zegt toe mee te willen helpen met Sinterklaas,
mocht dat nodig zijn.
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De Kerstcommissie gaat aanstaande maandag lopen. Daar hebben zich meer ouders
voor aangemeld dan voor Sinterklaas, meldt Ine.
Léon zoekt nog mensen voor de Verkeerscommissie, om te helpen bij het
verkeersexamen van groep 7 in mei. Verder is er nog het fenomeen verkeersouder.
Binnen Nieuwegein heeft een groep verkeersouders van diverse scholen twee keer
per jaar overleg, waarbij ook een coördinator van de gemeente aanwezig is.
Hoofdpunt is het verkeersexamen en alles daar omheen, maar ook andere
verkeersknelpunten komen aan bot. Léon zoekt daar ook iemand voor.
De inventarisatie van de hulpouders is hierbij van belang. Ine zal de lijst aanstaande
maandag naar Cor mailen, die deze vervolgens zal rondmailen. De lijst zal ook
meegestuurd worden met de Vogelvlucht. Verder zal Léon een stukje in de
Vogelvlucht schrijven over de Verkeerscommissie en daarbij ook de andere
commissies waar we dringend op zoek zijn naar mensen meenemen. Léon moet dan
wel weten om welke commissies dat gaat. Ine en Léon zullen hier onderling
mailcontact over houden. De lijsten komen ook in de schoolhal te hangen.
Sandra merkt op dat er mensen nodig zijn om de school op 15 november voor
Sinterklaas te versieren. Mike wil meehelpen en Sandra zal morgen een lijst op
school hangen, waar ouders zich kunnen intekenen om mee te helpen.
12. Verwezenlijking plannen school (de nieuwe visie)
Voor de verwezenlijking van de plannen voor de nieuwe aankleding van de school
kan de OV wellicht een bijdrage leveren vanuit de financiële reserves. De OV wil dan
wel weten wat het totaalbedrag voor de nieuwe aankleding is en hoeveel subsidie de
school daarvoor heeft, aldus Henry. De OV kan dan later een beslissing hierover
nemen. Ine zal dit uitzoeken en doorgeven. Op 14 november gaan we weer
brainstormen over de nieuwe ideeën, meldt Ine. Verder heeft het team gemerkt dat
de communicatie niet vlekkeloos verloopt. Het team wil David Kranenburg van de
Stichting Actief Ouderschap uitnodigen om daar verandering in te brengen. David
heeft input vanuit het team meegenomen en zal naar aanleiding daarvan een plan
maken om de communicatie te verbeteren. Dit punt relateert heel erg aan Talent voor
Taal, de gebouwverandering en Kunst Centraal. De OV vindt het jammer hier niet
eerder over geïnformeerd te zijn, maar Ine merkt op dat dit pas recent speelt. De OV
adviseert de school zo snel mogelijk ouders hierbij te betrekken. Ook is het de vraag
of dit niet teveel activiteiten voor het team worden, er moet tenslotte ook gewoon les
gegeven worden. Ine zal dit terugkoppelen naar het team. De OV wil een bevestiging
dat dit alles niet ten koste gaat van het doceren aan de kinderen.
13. Geluidsinstallatie
De geluidsinstallatie gaf de afgelopen tijd nogal eens problemen. Ine meldt dat de
installatie geïnspecteerd is, er bleek met de installatie zelf niets mis te zijn, wel
ontbraken snoeren en dergelijke. Er is nu een werkbare installatie, een handleiding
en twee teamleden die weten hoe hij werkt. Ook conciërge Rob zal uitgelegd worden
hoe de installatie werkt. De installatie zal ook van te voren getest worden en wel op
15 november, als de school versierd wordt.
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14. Resterende agendapunten
Gezien de tijd schuiven de overige punten door naar de volgende vergadering. Dit
zijn de communicatie met ouders, bijvoorbeeld op de familiedag, peuterinloop en
dergelijke, het familiefeest en de luizencontrole. Nieuwe agendapunten zijn een door
de school gehouden inventarisatie van de talenten van de ouders en het flyeren voor
OPA door kinderen in de wijk.
15. Rondvraag
Sandra heeft een factuur voor de schoolkalenders gehad die aan de hoge kant lijkt te
zijn, Ine zal haar ter vergelijking de factuur van vorig jaar sturen.
Wendy vertelt over zichzelf. Naast een baan als secretaresse heeft ze ook een eigen
bedrijf, Kinderconfetti, gespecialiseerd in onder meer kinderfeestjes. Henry vraagt of
ze in het bestuur van de OV wil komen, ze is meer dan welkom. Het antwoord hierop
is gelukkig ja.
Léon merkt op dat de wijziging van het voorzitterschap nog ingeschreven moet
worden bij de Kamer van Koophandel. Mike zal dat regelen. Sandra kan via haar
werk zo inloggen bij de KvK, als Mike het niet lukt zal zij het doen.
16. Sluiting en volgende vergaderdatum
Henry sluit de vergadering om 22.15 uur.
De volgende OV-vergadering is op donderdag 15 januari 2013

Actielijst
Per 11 juni 2013
124. Vergaderschema OV-vergaderingen doorgeven aan voorzitter MR.
Activist: Henry.
Per 5 november 2013
10.
Lijst hulpouders maken en deze naar Cor mailen, die de lijst zal doorsturen
naar de OV-bestuursleden. De lijst komt ook in de Vogelvlucht te staan.
Activisten Ine en Cor
11.
Contact met het RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) en met Gerard
over OPA opnemen. Activist Mike
12.
Namens de OV geboortekaartje naar juf Edith sturen. Activist Sandra
13.
Brieven over ouderbijdragen met kinderen meegeven en stukje daarover in
Vogelvlucht schrijven. Activist Mike
14.
Limiet bijdrage OV voor kamp groep 8 doorgeven aan juf Susan. Activist Mike
15.
Informatie regels sponsoring opzoeken en rondsturen. Activist Ine
16.
Statuten OV Vogelnest rondsturen. Activist Cor
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
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Opmerkingen van Henry op nieuwe concept statuten naar Cor sturen. Activist
Ine
Fotograaf voor Sinterklaas zoeken. Activisten Ine, Wendy en Léon
Stukje in Vogelvlucht schrijven over commissies. Activist Léon
Intekenlijst versieren voor Sinterklaas ophangen op school. Activist Sandra
Totaalbedrag nieuwe aankleding school doorgeven aan OV. Activist Ine
Opmerkingen vanuit OV over de meerdere activiteiten team terugkoppelen
met team. Activist Ine
Factuur schoolkalenders vorig jaar naar Sandra sturen. Activist Ine
Wijziging voorzitterschap inschrijven bij KvK. Activist Mike.

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