Verslag OV-vergadering 8 mei 2014

AANWEZIG: Anita Sluis, Ine Koot, Wendy de Leeuw, Henry Wulff (voorzitter), Mike van der
Weg en Cor van Donkersgoed (notulen)
AFWEZIG met kennisgeving: Sandra Nieuwenhuijsen, Léon Heijdra
Aanvang: 20.05 uur, plaats: Het Vogelnest
1. Welkom, opening en mededelingen
Henry opent de vergadering en heet iedereen welkom.  Sandra is afwezig maar heeft
per mail twee punten gestuurd, namelijk de sportdag op een donderdag en het niet
doorgegaan zijn van de Koningsspelen. Beide punten worden op de vergadering
besproken.
2. Notulen en actielijst OV-vergadering 20-03-2014
De notulen worden goedgekeurd.
Bespreking actielijst:
17.
Commentaar op nieuwe concept statuten naar Cor mailen.
18.
Commentaar op nieuwe concept statuten verwerken en rondsturen.
19.
Huishoudelijk reglement als voorbeeld naar Cor sturen.
Deze drie acties laten we zitten totdat Sandra iets van de notaris gehoord
heeft.
38.
Mening notaris vragen over huishoudelijke regels / statuten. Deze actie blijft
staan.
39.
Presentatie aankleding school rondsturen. Deze actie blijft ook staan. Het blijkt
lastig de presentatie vanuit Apple om te zetten naar Powerpoint.
40.
Aanvragen voor Afvalvrije school en Johan Cruyffoundation verder uitzoeken.
Dit is gedaan en wordt zo besproken.
41.
Ouders laten weten dat de school zich heeft aangemeld voor SponsorKliks. Dit
blijft staan.
42.
Verkeersexamen met Susan afstemmen. Is gedaan.
43.
Kaarten naar moeder van Shequille, moeder van Luna en juf Danielle sturen.
Dit is gedaan en er is ook een kaart naar de vader van Caja en Joonas
gestuurd.
44.
)RWR¶VYDQNOHXWHUVLQRQGHUEURHNMHVYDQVLWHKDOHQIs gedaan.
45.
Vragen of iemand de naam van het Vogelnest bij Google maps kan laten
verschijnen. Dit is eveneens gedaan.
46.
Checken of de namen van de leerkrachten op de website nog up to date zijn.
Is ook gedaan.
47.
Iemand van de MR een keer uitnodigen bij een OV-vergadering bespreken in
de MR. Deze actie blijft staan.
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3. Mededelingen uit bestuur en team
Ine meldt dat Theo Klinkien, de voorzitter van de stichting SKPON, waaronder de
school valt, vandaag een werkbezoek aan de school gebracht heeft.
Binnen het team loopt alles goed, de nieuwe leerkrachten hebben het goed naar hun
zin. Ine gaat Karin, die met zwangerschapsverlof gaat, voor 5 weken vervangen bij de
kleuters.
4. Financiën
Mike meldt dat de ouderbijdragen nog binnenkomen. Het percentage is niet afwijkend
vergeleken met andere jaren. Rond de 17% ouderbijdragen missen we nog, terwijl
10% ontbrekende ouderbijdragen begroot is. Pasen is positief afgesloten.
De inkomsten uit OPA staan tot en met maart op bijna 2.000 euro.
Alle verdere projecten lopen redelijk. Mike heeft nog geen offerte van de bus gezien,
Ine zal deze zo direct aan Mike geven.
Het budget dat bij het kleuterfeest overgehouden wordt, zal niet verschoven worden
naar andere commissies, maar bestemd blijven waarvoor het bestemd is. Het hoeft
echter niet opgemaakt te worden.
Gesproken wordt over het idee om de ouderbijdrage jaarlijks geïndexeerd te
verhogen. Gezien de opgebouwde reserve van de OV en het feit dat er elk jaar geld
overblijft, wordt besloten de ouderbijdrage niet jaarlijks te indexeren.
Besloten wordt het eindfeest van groep 8 te budgetteren op 200 euro.
5. OPA
Mike heeft de gemeente en de Trompetvogel een brief gestuurd met het verzoek het
bedrag dat de twee scholen van de gemeente krijgen te splitsen. De gemeente bouwt
de OPA-gelden in 5 jaar af.
6. Sponsoring en subsidies
Afgesproken wordt de rondgestuurde notities over de sponsoring te bespreken op de
volgende OV-vergadering op 17 juni, zodat iedereen nog voldoende tijd heeft om ze
te lezen.
Afvalvrije school: de school heeft daar voor dit schooljaar geen subsidie voor
aangevraagd, omdat er nog meer uitzoekwerk gedaan moet worden. De OV betreurt
dit. De school zal een gesprek aangaan met een vuilnisophaaldienst, zoals
bijvoorbeeld de RMN. De Afvalvrije school komt wel op de agenda voor het volgende
schooljaar te staan.
Schoolplein 14 en Gezonde schoolpleinen: de school heeft zich voor beide projecten
aangemeld. Bij Schoolplein 14 moeten er 14 gedragsregels met de kinderen
gepromoot worden en komen er 3 coatings gerelateerd aan balspelen op het
schoolplein. De kosten hiervoor zijn 8.000 euro, waarvan de school 2.000 euro zelf
moet betalen. De school heeft dit project op pauze gezet omdat het project Gezonde
schoolpleinen voor de school uitdagender is en in juni bekend wordt of de school
daarin mee kan doen. Gezonde schoolpleinen is ook in combinatie met de buurt en
de school is verplicht een aantal jaren het beheer en onderhoud van het schoolplein
zelf te doen. De OV plaatst hierbij wel de kanttekening dat ervoor gezorgd moet
worden dat de school niet beide subsidies misloopt. Op de volgende OV-vergadering
op 17 juni weet Ine meer.
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Ine zal de gemeente een mail sturen met het verzoek de oneffenheden in het
schoolplein aan te pakken, omdat dat een gevaar voor kinderen en ouders vormt.
Opgemerkt wordt dat de nieuwe schommels van de gemeente wel heel erg mooi
geworden zijn.
7. Stand van zaken commissies
Schoolreis
De schoolreis gaat dit jaar naar Drievliet. Informatie hierover is vandaag naar de
hulpouders gegaan.
Pasen
Pasen is erg goed gegaan. De evaluatie daarover was ook positief.
Sportdag
De sportdag komt eraan. Deze wordt gehouden op 19 juni, jammer genoeg op een
donderdag. Er is daardoor een vervoersprobleem naar de BSO. Helaas stelt de BSO
geen busjes ter beschikking. Vanaf groep 6 zouden leerlingen op de fiets kunnen
gaan, maar wat te doen bij de andere groepen? De school zal er alles aan doen om
de sportdag volgend jaar weer op een woensdag te houden. Mocht de sportdag dit
jaar niet door kunnen gaan, dan zal er een alternatief leuk programma voor de
kinderen moeten komen, desnoods op een andere dag, vindt de OV.
Vanuit de OV wordt opgemerkt dat veel ouders het niet eens waren met de school
om dit jaar geen Koningsspelen te houden. Ine vindt het een goede zaak om kinderen
door middel van de Koningsspelen aan het sporten te krijgen, maar heeft als
locatieleidster geluisterd naar het team, dat de spelen dit jaar niet zag zitten. Er zijn
dit jaar erg veel activiteiten in april en mei gepropt, het zou lastig zijn geweest de
spelen er nog bij te doen. De OV vindt dat de school de toezegging moet doen dat de
Koningsspelen elk jaar gevierd zullen worden. Ine zal dit meenemen naar het team.
Volgend jaar speelt dat in ieder geval niet, want van vallen de Koningsspelen in een
vakantie. Opgemerkt wordt ook dat de spelen niet persé een hele dag hoeven te
duren, maar dat er wel bij stil moeten worden gestaan.
De OV vindt het verder jammer dat het verkeersexamen en het schoolreisje zijn
gepland in de periode dat de cito-entreetoetsen gehouden worden. Ine merkt op dat
dit ook te maken heeft met het feit dat er dit jaar erg veel in april en mei gepland
moest worden. Wellicht kan deze periode volgend jaar anders gepland worden.
Familiefeest
Het familiefeest op vrijdag 27 juni wordt besproken. Ine legt de plannen van de school
uit. Rond 17.30 uur is de inloop van de ouders en het feest zou tot 20.00 uur kunnen
doorgaan. Het wordt afgesloten met een optreden van het team. Om het feest te
laten slagen, zijn minimaal 28 hulpouders nodig. Wendy zal hiervoor op korte termijn
een brief met antwoordstrook maken, die volgende week met de kinderen
meegegeven wordt. Besloten wordt de voorfinanciering van het feest via de OV te
laten lopen. Ine zal een oude strippenkaart van het vorige familiefeest opzoeken, aan
de hand daarvan kunnen we zien hoeveel spellen er toen waren. Vóór 1 juni moeten
de hulpouders reageren.
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8. Rondvraag
Anita vraagt hoe het zit met het handvaardigheidlokaal. De leerkrachten zijn hier mee
bezig. Binnenkort komt de Kringloop om oude spullen op te halen en op 21 mei wordt
het lokaal aangepakt. Anita vindt het verder jammer dat de cito-entreetoetsen LQ]R¶Q
druk programma vallen. De planning van het verkeersexamen de dag na het
schoolreisje is ook niet goed.
9. Sluiting en volgende vergaderdatum
Henry sluit de vergadering om 22.25 uur. De volgende vergadering is op dinsdag 17
juni.
Actielijst

Per 20 maart 2014
38.
Mening notaris vragen over huishoudelijke regels / statuten. Activist Sandra
39.
Presentatie aankleding school rondsturen. Activist Ine
41.
Ouders laten weten dat school zich heeft aangemeld voor SponsorKliks.
Activist Ine
47.
Iemand van de MR uitnodigen bij een OV-vergadering. Activist Henry
Per 8 mei 2014
48.
Gesprek aangaan met vuilnisophaaldienst over Afvalvrije school. Activist Ine
49.
Gemeente verzoeken oneffenheden in schoolplein aan te pakken. Activist Ine
50.
Mening van OV dat Koningsspelen jaarlijks gevierd moeten worden
meenemen naar team. Activist Ine
51.
Strippenkaart vorige familiefeest opzoeken, om zo achter aantal spellen te
komen. Activist Ine
52.
Brief met antwoordstrook voor familiefeest maken. Activist Wendy
--------------------------------------
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