Verslag OV-vergadering 20 maart 2014

AANWEZIG: Anita Sluis, Ine Koot, Iris Fonville, 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.
2. Notulen en actielijst OV-vergadering 16-01-2014
De notulen worden goedgekeurd.
Bespreking actielijst:
15.
Informatie regels sponsoring opzoeken en rondsturen. Dit is gedaan.
17
Commentaar op nieuwe concept statuten naar Cor mailen. Deze actie blijft
staan. Overigens zijn huishoudelijke regels handiger dan statuten en de vraag
is bovendien of dit allemaal wel nodig is. Sandra zal een notaris vragen hoe
die dat ziet.
18
Commentaar op nieuwe concept statuten verwerken en rondsturen. Deze actie
blijft dus ook staan.
19.
Huishoudelijk reglement als voorbeeld naar Cor sturen. Ook dit blijft staan.
24.
Totaalbedrag nieuwe aankleding school doorgeven aan OV. Dit is gedaan. De
tot dusver gerealiseerde nieuwe aankleding van de school ziet er goed uit.
Henry complimenteert Ine en Iris met het tot dusver bereikte resultaat. Hij
waardeert ook dat de leerkrachten er zelf veel uren ingestoken hebben. Er zijn
onder meer nieuwe rolgordijnen aangeschaft. Ine geeft een presentatie over
wat er tot dusver gebeurd is en zal deze info ook digitaal naar ons opsturen.
De OV heeft nog geen financiële bijdrage geleverd, maar wil dat alsnog doen.
De OV zal de schilderdoeken voor de kinderen in de leerkrachtenruimte
betalen, evenals een lamp voor in de hoek.
28.
Vogelvluchten op website school zetten. Dit is gedaan.
29.
Taken conciërge op papier zetten vanwege eventuele bijdrage OV. Rob heeft
vanaf 1 mei ander werk, dus dit speelt niet meer.
30.
Uitzoeken aanschaf rolgordijnen. Is gedaan
31.
Contact met klusouders opnemen over hulp bij verbouwing. Is eveneens
gedaan.
32.
Aanmelden Vogelnest als Afvalvrije school verder regelen. De eerste aanzet
hiervoor is gedaan. Henry heeft een notitie over Gezonde schoolpleinen
rondgestuurd. Hiervoor kan behoorlijk wat subsidie aangevraagd worden en
het zou gecombineerd kunnen worden met de afvalvrije school. Dit komt op de
agenda voor de volgende vergadering.
Wendy zal de aanvraag voor Afvalvrije school verder uitzoeken en zal ook
kijken naar de aanmelding voor de Johan Cruyffoundation.
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33.
34.

35.
36.
37.

Ine meldt dat de kapotte schommel met de gemeente is opgenomen en dat er
nu twee nieuwe schommels zullen komen.
Contact opnemen met baas van chauffeur vuilniswagen over val Jan. Dit is
afgehandeld.
Deelname Vogelnest aan SponsorKliks met Iris bespreken. De school heeft
zich inmiddels aangemeld voor SponsorKliks, maar moet dit nog wel
communiceren met de ouders, bijvoorbeeld via de Vogelvlucht.
Site SponsorKliks doormailen naar de aanwezigen. Is gedaan.
Op Marktplaats goedkoop Sinterklaaspak zoeken. Sandra heeft een nieuw pak
gevonden voor 487 euro, compleet met alles erop en eraan en zal dit kopen.
In team bespreken of Vogelnest gaat meedoen aan Koningsspelen. De school
gaat niet meedoen met de Koningsspelen. Dit heeft te maken met de
hoeveelheid festiviteiten dit jaar.

3. Familiefeest
Ine meldt dat het voorstel van het team nu is om op 27 juni een talenten- /
familiefeest te houden van 17.30 tot 19.30 uur. In de vorm van een theater buiten wil
de school de talenten van de kinderen èn het team laten zien. Er komt een pauze
waarin gegeten kan worden. Het nieuwe voorstel komt meer tegemoet aan de wens
van veel ouders om elkaar te kunnen ontmoeten. Besloten wordt een werkgroep in
het leven te roepen om dit verder uit te werken. Naast het team zullen Wendy, Anita,
Sandra en Henry hierin plaatsnemen. Er moet ook een pakkende naam komen. De
eerste bijeenkomst van deze werkgroep is op dinsdag 1 april 2014.
4. Mededelingen uit het bestuur en team
Iris meldt dat het taalbeleid gestalte krijgt. Juf Dets volgt een opleiding voor
taalcoördinator, wat erg goed past bij de profilering Talent in Taal.
De theorie voor het verkeersexamen is op 10 april. De materialen hiervoor zijn
geregeld. Op 16 mei is het praktijk verkeersexamen. Fietsenmaker Ron Verweij zal
weer aanwezig zijn voor de fietsencontrole; diverse ouders hebben zich aangemeld
voor de controles en er zijn dit jaar weer voldoende Stadswachten. Léon zal dit alles
met Susan afstemmen.
Iris meldt verder het voornemen om Het Nestcafé weer nieuw leven in te blazen, dus
met de ouders koffie te drinken in een informele sfeer en informatie uit te wisselen.
De OV reageert daar positief op. Het gebeuren kan eventueel ook een andere naam
krijgen.
5. Financiën
Mike meldt dat er tot en met januari iets meer dan 1.700 euro aan OPA-gelden zijn
binnengekomen. De ouderbijdragen zitten op lijn met de andere jaren. Het carnaval is
ook positief afgesloten. Kortom, het ziet er allemaal goed uit, stelt Mike.
6. OPA
Zoals bekend stopt OPA en is de OV alternatieven aan het bedenken om gelden
binnen te krijgen, zoals sponsoring.
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7. Sponsoring
Zoals gemeld heeft de school zich aangemeld voor SponsorKliks en moet dit nog
gecommuniceerd worden richting ouders.
8. Stand van zaken commissies
De Paascommissie is bij elkaar geweest. De indeling van de dag is besproken,
evenals de vastenactie. De brief hierover is vandaag verstuurd. De school doet mee
aan de landelijke actie voor Sierra Leone. Ook gaan de kinderen en leerkrachten
weer gezamenlijk lunchen.
Volgende week is de eerste bespreking van het Kleuterfeest.
Voor het schoolreisje naar Drievliet is de bus voor 75 personen geregeld.
9. Luizencontrole
De luizencontrole verloopt goed en bij de laatste controle was de school luizenvrij.
10. Concept-statuten
Dit item is bij het bespreken van de actielijst al aan de orde gekomen.
11. Rondvraag
Léon vindt het jammer dat de school de indruk gewekt heeft dat groep 8 vijf dagen op
schoolkamp zou gaan, terwijl het in werkelijkheid drie dagen zijn. Iris merkt op dat dit
misverstand ontstaan is door het verwarren van het huren van een voorziening voor
een midweek met het daadwerkelijk een midweek gebruiken van die voorziening en
vindt dit ook vervelend.
Op voorstel van Wendy wordt besloten namens de OV beterschapskaarten te sturen
aan de moeder van Shequille en de moeder van Luna, en een kaart aan Danielle
voor de geboorte van haar dochter. Wendy zal deze kaarten sturen.
Anita merkt op dat op de website van de school foto’s van de kleuters in hun
onderbroekjes staan en vraagt of dit wel kan. De school heeft hier zelf ook over
getwijfeld. Besloten wordt dat Ine de foto’s eraf zal halen.
Anita meldt verder dat bij Google maps de namen van de andere scholen in de buurt
wel oppoppen, maar die van het Vogelnest niet. Iemand die daar handig in is, zou dat
moeten kunnen regelen. Wendy zal vragen of haar vriend Erik het kan, Léon zal dit
vragen aan Midas.
De OV is erg tevreden over de foto’s van Chantal
Iris zal checken of de namen van de leerkrachten op de website van de school nog
up to date zijn.
Sandra merkt op dat de school bij traktaties van jarige kinderen uitgaat van gezonde
traktaties, maar zelf bij meester- en juffendag met chips en dergelijke kwam
aanzetten. Ongezonde traktaties mogen wel van de school, als ze maar klein zijn
omdat diverse kinderen niet tegen de kleurstoffen in snoep kunnen, meldt Ine.
Als nieuws uit de MR meldt Iris dat er door de MR een communicatieplan is gemaakt.
Léon stelt voor iemand van de MR een keer uit te nodigen bij een OV-vergadering.
Henry zal dit meenemen naar de MR.
12. Sluiting en volgende vergaderdatum
Henry sluit de vergadering om 22.15 uur.
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De volgende OV-vergadering op dinsdag 13 mei komt slecht uit. Besloten wordt deze
vergadering te vervroegen naar donderdag 8 mei, 20.00 uur.
Actielijst
Per 5 november 2013
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
Per 20 maart 2014
38.
Mening notaris vragen over huishoudelijke regels / statuten. Activist Sandra
39.
Presentatie aankleding school rondsturen. Activist Ine
40.
Aanvragen voor Afvalvrije school en Johan Cruyffoundation verder uitzoeken.
Activist Wendy
41.
Ouders laten weten dat school zich heeft aangemeld voor SponsorKliks.
Activist Ine
42.
Verkeersexamen met Susan afstemmen. Activist Léon
43.
Kaarten naar moeder van Shequille, moeder van Luna en juf Danielle sturen.
Activist Wendy
44.
Foto’s van kleuters in onderbroekjes van site halen. Activist Ine
45.
Vragen of iemand de naam van het Vogelnest bij Google maps kan laten
verschijnen. Activisten Wendy en Léon
46.
Checken of de namen van de leerkrachten op de website nog up to date zijn.
Activist Iris
47.
Iemand van de MR een keer uitnodigen bij een OV-vergadering. Activist Henry
--------------------------------------

4

