OVERLEG OUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2019/2020
Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling

Onderwerp

Omschrijving

04-092019

Nieuwe leden

M

x

04-092019
04-092019

Werkgroepindeling &
Eventmanager Lindy
Verkeer

M

x

04-092019

Schoolfotograaf

04-092019

Schoolreis

Sabine (moeder Aimee, groep 1/2a), Wieteke (moeder Nova,
eekhoorns), Tirza (moeder van Evi, egels) zijn welkom geheten en
voorgesteld. Korte uitleg taken OV.
Vanuit school sluit Lindy aan bij Sinterklaas, Kerst, schoolreis,
sportdag, carnaval, meester en juffendag
Verkeersweek, week van 28 okt.
Werkgroep: Nicole, Tirza, Wieteke, Vanuit school Joselien en
Mariska. Heidi blijft dode hoek project doen.
Werkgroep: Andra, Karin, Mirella
Woensdag a.s. teamfoto en peuters
Dinsdag a.s. alle klassen en peuters
26 september naar de Beekse Bergen.
Werkgroep: Mirella, Karin, Jolanda, Laura, Anje

04-092019
04-092019
04-092019
04-092019

Verjaardagen+ dag van de
leerkracht+ merste en juffendag
Leerpleinversiering

Nicole, Laura

A

Werkgroep: Conny, Mirella, Jolanda

A

Goede doel

A

04-092019
04-092019
04-092019
04-092019

Kerstmis

Bloemenmarkt

Goede doel is het groene schoolplein. Er komt een sponsorloop.
Organisatie door school. Contactpersoon OV: Nicole
Andere Sint? Geen bekende Pieten. Tijdens eerst volgende
bijeenkomst (september?) bespreken en bij SKB aangeven dat we
een actievere Sint willen.
Werkgroep: Miriam (koploper), Jolanda, Laura, Wieteke
Past iedereen op het leerplein? Evt kerstontbijt/lunch
Werkgroep: Tamara, Heidi, Anje, Sabine. Kerstmarkt.
13 mei. Uitwijkdatum 27 mei
Werkgroep: Anje, Heidi, Laura
Hossen vorige keer te lang. Toch weer spelletjes?
Werkgroep: Sabine, Miriam, Mirella, Tamara
16 april. Werkgroep: Andra (koploper), Conny, Karin

04-092019

Technieklokaal

Komt op de plaats van teamkamer

M

Sinterklaas

Sportdag
Carnaval

Termijn/
datum

Afgehandeld x

Datum

A

Nicole, Tirza,
Wieteke

x

A

Andra, Karin,
Mirella

x

A

Mirella, Karin,
Jolanda, Laura,
Anje
Nicole, Laura

x

Conny, Mirella,
Jolanda
Leraren en
Nicole
Miriam, Jolanda,
Laura, Wieteke

x

Tamara, Heidi,
Anje, Sabine
Anje, Heidi,
Laura
Sabine, Miriam,
Mirella, Tamara
Andra
(koploper),
Conny, Karin

x

A

A
A
A
A

x

x
x

x
x
x

X

OVERLEG OUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2019/2020
Datum

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling

Onderwerp

Omschrijving

04-092019
04-092019

Team vertegenwoordiging bij
OV
Data vergaderingen 2019/2020

Jan en Lindy

M
B

04-092019

Inschrijflijst activiteiten

4 september alv + ov vergadering.
9 oktober
14 november
20 januari
10 maart
18 mei
18 juni
Vanuit de OV een lijst maken met activiteiten, waarbij we extra
hulp nodig hebben. Mirella en Heidi maken deze lijst.

04-092019
04-092019

ALV
Toelichting schoolplan/jaarplan

Uitleg inkomsten en uitgaven aan 1 ouder
-

Unitonderwijs; eerste ervaringen unit 1 (Dierenbos)
positief
Bovenbouw ontwikkelen tot unit 2
Afspraken borgen in unitboek
Gebouw verder aanpassen, kantoren in speelzaal
Lokalen krijgen ook aangepaste plafonds, zoals leerplein
Geen teamkamer meer. Pantry op leerplein.
Technieklokaal op plaats van teamkamer
Openheid leerplein, doorgankelijkheid tussen lokalen
wordt vergroot.
Scholing leerkrachten. Meer coachende rol.
Portfolio ipv rapport
Website wordt inhoudelijk aangepast
Start ouderportaal
Netwerk is verbeterd
Eigen laptops per kind in groep 3, 4, 5
Kernwaarden: plezier, (samen)werken, inspirerend
Groen schoolplein realiseren

Termijn/
datum

Afgehandeld x
X
x

A

Mirella en Heidi

M

Angelique

M

Jan

x

X
X

OVERLEG OUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2019/2020
Datum

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling

Omschrijving

04-092019

Overblijf/ koeling

M

X

04-092019
04-092019
04-092019
04-092019
04-092019
04-092019
04-092019
04-092019
9-102019

Allergieen

B

X

Taak- en functiebeschrijving OV

Lunchtrommels onderbouw gaan in bakken in de klas. Wordt
warm. Mag in koeltasjes of lunchbox met koelelement.
Er zijn nog overblijfouders nodig.
Glutenallergie; mag brood geroosterd worden met eigen
broodrooster? Het mag. Individuele vraag van 1 kind (Anke).
Sabine, Tamara. Jan kijkt in oude gegevens

Werkwijze / draaiboeken

Per werkgroep zorgdragen voor een draaiboek

A

Sabine en
Tamara
Allen

Contactgegevens van OV leden

Van website af

B

Jan

Schoolreisgeld en eigen
bijdrage
Gymdocenten willen een
trampoline
Geld over van bloemenmarkt

Nu dicht op elkaar, volgend jaar schoolreisgeld eerder vragen,
voor de vakantie.
Gymzaal valt onder gemeente. Jan neemt contact op.

B

Geld in de OV pot

Jan en Lindy vragen bij leraren of er nog materiaal nodig is dat OV
kan financieren
Carnaval Mirella
Juf en meesterdag Laura
Sportdag Anje
Sinterklaas Miriam
Schoolreis Laura
Kerst Tamara

koplopers

Wordt besteed aan extra (boeken)kasten. Andra regelt deze.

A

A
B+A

Dit
schooljaar

x

x
x

Jan

x

Andra

x
x

M

9-102019
9-102019
9-102019

Lief en leedlijst

Overzicht wordt gemaakt / aangevuld

A

Ouderportaal

nog niet alle ouders zijn aangemeld. Die worden persoonlijk
benaderd, daarna meer info via ouderportaal.
BOA’s en politie zijn op de hoogte en komen langs. Heidi is bezig
met vrachtwagens voor dode hoek.

A

9-102019

Evaluatie unitleren en
continurooster

Er is 1 keer inloop geweest, was heel druk voor de kinderen.
Volgende keer anders, b.v. met inschrijving.
Overblijfouders te kort. Jan doet oproep.

A

Verkeersweek

Termijn/
datum

Afgehandeld x

Onderwerp

A

x

Sabine en
Andra
Jan?
Heidi,
verkeerswerkgroep
docenten, Jan

x
x
x

x

OVERLEG OUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2019/2020
Datum

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling

Omschrijving

9-102019
9-102019
9-102019

Verlengde schooldag

Snel vol. Groep 3 t/m 8 samen en maar weinig (14?) plekken.
Lindy koppelt dit terug aan Toverbosch
Vrij of niet 10 april 2020. In nieuwsbrief stond niet vrij, op kalemder
staat wel vrij. Lindy vraagt na bij Jan en koppelt terug aan Mirella.
Woensdag 23 oktober, OV schenkt ranja bij Devo. Karin en
Mirella.

A

Lindy

x

A

Lindy / Mirella

x

A

Karin en Mirella.

x

9-102019

Verjaardagen meester en
juffendag

Verjaardagenbord: op maandag de jarigen er nog niet op
Moet het bord nog blijven? Lindy vraagt na in team wat ze vinden.

A

Lindy

x

9-102019

Trampoline

A

x

9-102019
9-102019

Groen schoolplein

M

x

9-102019

Evaluatie schoolfotograaf

9-102019
9-102019

Versieren leerplein

9-102019

Inschrijflijst activiteiten

Wordt niet door gemeente betaald. Wordt betaald door OV. Circa
€700,- Gymdocent / Polle mag bestellen. Zie punt Sinterklaas
(cadeau)
Moet betaald worden uit geld van sponsorloop en kerstmarkt.
Kosten zijn €7000,- Bedrag wordt eventueel aangevuld vanuit OV.
Positief ervaren.
Kinderen nier herkenbaar omdat shirtjes onder de jassen zaten.
Hesjes aanschaffen: Sabine zoekt een en ander uit. Circa 200
stuks, verschillende maten.
Meerdere kinderen stonden niet op groepsfoto. Alles later wel
aangepast. Andra zoekt naar andere fotograaf. Suggesties zijn
welkom.
Donderdag 10 okt herfst / halloween. Versiering alleen op het
podium.
Er is een andere Sint. Pieten waarschijnlijk ook, hier is een
bijdrage voor nodig. Miriam overlegt of ze willen komen voor €50,per piet. 3 pieten. Hapfabriek wordt gevraagd voor lunch.
Samenwerking met SKB is vanuit het team opgezegd. Per klas
een klassencadeau voor €50,00
Trampoline als Sinterklaascadeau.
Even afwachten hoe het gaat met ouderportaal

Goede vrijdag
Sponsorloop

Evaluatie schoolreis

Sinterklaas

Termijn/
datum

Afgehandeld x

Onderwerp

A

Sabine

x

A

Andra

x

M
A

M

x
Miriam,
werkgroep
sinterklaas

x

x

OVERLEG OUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2019/2020
Datum

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling

Omschrijving

9-102019

Reglement

9-102019
9-102019
9-102019
9-102019

Goede doel

Sabine heeft een en ander op papier gezet. Jan zou nog zoeken
in oude gegevens, nog niet teruggehoord. Andra zoekt uit wat de
kosten zijn voor aanpassing naam OV bij kvk
Jolanda staat nog als secretaris, zou gewijzigd worden in Anje.
Andra zoekt dit uit.
volgend jaar liever niet vlak na kinderpostzegels en grote clubactie

M

x

Betaling schoolreis

komend jaar in maart ivm vroegboekkorting

B

x

Draaiboeken

Elke werkgroep is bezig met draaiboek

A

werkgroepen

x

Kerst

A

werkgroep kerst

x

14-112019

Afscheid juf Afke

A

Laura, Nicole

x

14-112019

Veiligheidshesjes

A

Sabine

14-112019

Schoolfoto’s

A

Andra

14-112019

Sinterklaas

14-112019

leerplein versieren voor Sint en
kerst

14-112019

Kerst

Lindy aanspreekpunt kerstviering
Jan kerstmarkt
1e overleg is gepland
Idee vanuit team is eten laten maken door ouders
sponsor AH?
afscheidscadeau wordt geregeld. juf gaat per kerstvakantie weg of
evt later als er nog geen vervanging is. Er zijn 4 gesprekken
gevoerd met vervangers.
Offertes zijn opgevraagd. Sabine vraagt logo op bij Jan en gaat
bellen met de goedkoopste. 50 volwassen en 200 kinder hesjes.
Informeert over mogelijkheden voor verschillende maten.
Bestelnummer naar Tirza voor regelen extra korting.
Informatie opgevraagd bij nieuweschoolfoto.nl
Ziet er goed uit, Andra gaat afspraken maken voor +/- 3e week
nieuwe schooljaar (8 / 9 sept.?) en stemt af met Jan
Alles is ver rond. alle kinderen gaan speculaaspop versieren en er
is pietengym. Hulp wordt gevraagd in ouderportaal.
Geen klassencadeaus, maar schoolcadea: trampoline
maandag 18-11 na schooltijd voor Sint
Conny bespreekt kerstversiering met Joselien.
Vrijdag 6 dec. sint eruit, kerst erin. 13.00 uur voor wie kan.
organisatie in volle gang. Hulp vanuit OV geregeld. Preciese taken
worden verdeeld.

A

Termijn/
datum

Afgehandeld x

Onderwerp

Jan, Andra

M

x

A

x

x

OVERLEG OUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2019/2020
Datum

Onderwerp

Omschrijving

14-112019

Verkeersweek

hulpouders wisten niet wat te doen. OV verkeersteam was weinig
betrokken, met name bij hulpouders zoeken. Geen duidelijke
coordinator. Evaluatie verkeersteam is 27 nov.

14-112019
14-112019

verjaardagenbord

einde schooljaar weg

sponsorloop evaluatie

14-112019
14-112019

Draaiboeken

14-112019
14-112019

vrijwillige bijdrage

14-112019
14-112019
14-112019

Bloemenmarkt

drinken geschonken voor school, niet voor peuters.
Hulpen van OV konden nergens water tappen. Toiletten waren
ook niet open. Heidie heeft toegang geregeld tot gebouw. Geen
koffie voor hulpouders, die er de hele dag stonden in de kou.
Te weinig meeloopouders met kleuters.
+/- €3500,- opgehaald
mee bezig. Als ze klaar zijn naar secretaris mailen (Anje), die
bewaart alle draaiboeken bij elkaar.
staat op papier en is rondgemaild. Heidi wordt vicevoorzitter
Kascommissie (controle kas, door louders niet in OV): Lindy en
Mariska?
Andra heeft aan Jan aangegeven wie er niet betaald heeft.
Jan onderneemt actie
1e vergadering is al geweest met Michael (van raad v 11).
’s ochtends spelletjes , ’s middags raad en gevolg, polonaise en
dansen. Daarna optocht en naar huis. Eigen wagentjes en skelters
wordt gestimuleerd.
Conny en Andra beginnen met voorbereidingen

Geld in OV pot

aanvullen schoolplein

Verlengde schooldag

14-112019
14-112019

Goede vrijdag

Snel vol, eerste inschrijvingen kregen bevestiging, dat is niet
eerlijk voor ouders die pas later het bericht kunnen beantwoorden.
Volgende keer anders, dit regelt Debbie van het Toverbosch /
BSO
is vrij

KvK

Andra is bezig met juiste namen doorgeven

taak en functieomschrijving en
rouleren

Carnaval

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling
Tirza, Wieteke,
Nicole met
docenten

Termijn/
datum

Afgehandeld x
x

Jan
x

A

A

x

Jan
x

x

x
A

Andra

x

OVERLEG OUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2019/2020
Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling

Onderwerp

Omschrijving

14-112019
14-112019

Lief en leedlijst

wordt concreet gemaakt door Sabine en Andra

Overblijven

Gaat over het algemeen goed. Sommige klassen drukker dan
andere klassen, waar ligt dit aan? Drukke kinderen, minder
structuur. Beloningssysteem voor goed eten wordt niet
consequent gedaan. Vlinders iedere dag andere hulp. Die moeten
wel dezelfde regels hanteren.

20-012020
20-012020
20-012020

Sjors sportief

Nog geen folders gekregen. Tip check de website / app.

M

x

Dieren op school

M

x

M

x

20-012020

Parkeren op Midzomerplein

20-012020
20-012020
20-012020

Opbrengst kerstmarkt

Alleen bij spreekbeurt of bv puppy showen. Niet iedereen vindt dit
wenselijk.
Studiedagen blijven staan. Vragen: Zitten alle leerlingen nog
binnen de wettelijke uren? Ouders komen misschien minder
helpen, omdat ze al vrij hebben moeten nemen voor
stakingsdagen. Ingecalculeerd door school. Staking gaat hoe dan
ook door.
Alleen in de vakken parkeren, anders kan er boete volgen. Jan
geeft aan dat er een signaal van school naar de gemeente kan
hierover.
+/- €400,-

20-012020

Staken niet ten koste van
studiedagen

Schoolplein
Groepsaanduiding bij klassen
klopt niet
Aanschaf spullen

Verkeer

Plan ingediend bij Homico voor bijdrage aan schoolplein.
Schoolplein wordt openbaar.
Moeilijk te vervangen, zitten vast. Stickers maken optie?

A

Sabine

Termijn/
datum

Afgehandeld x

Datum

x
x

x

A

?

Aanschaf marktkramen / pietenpakken / sint / kerstman.
Nog bespreken met Andra en Arjan Timmermans.

A

Andra

Verkeersweek volgend jaar gepland week van 26 oktober.
Streetwise maandag 26-10
Draaiboek: opzet is gemaakt door Tirza en ligt bij Nicole. 5 maart
fietscontrole groep 7. Mariska regelt verkeersexamen. Ouders via
ouderportaal? Kortsluiten met Mariska.

A

Tirza, Wieteke,
Nicole, Mariska

OVERLEG OUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2019/2020
Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling

Datum

Onderwerp

Omschrijving

20-012020

Verjaardagen / meester en
juffendag

M

20-012020

Leerplein

20-012020

Carnaval

20-012020
20-012020
20-012020
20-012020

Bloemenmarkt

Eerste overleg werkgroep is gepland, opzet is gemaakt. Polle
heeft cadeau gekregen en Afke krijgt een attentie. Bij ouders niet
bekend wat leraren krijgen van de OV.
Bij volgende ouderbijdrage aangeven wat we ervan doen.
Kerstversiering meteen opruimen na de kerstviering?
Dan hoeft dit na de vakantie niet te gebeuren
Versieren Carnaval woensdag 12 feb. 9.00 uur.
Poging tot een meer gevulde optocht, graag groepjes loopgroep /
kar. Kinderen kunnen ook met de leerkracht meelopen.
Na de optocht naar huis. Minder hossen op plein, meer in de
klassen. Eventueel volgt nog een oproep voor hulpouders.
Brieven zijn uitgedeeld. Andra gaat langs Stroop, Cockpit, etc.
voor verkoop. Peuters / Toverbosch doen ook mee.
Afspraak wordt gepland. 13 mei of 27 mei (reservedag)

M

werkgroep
schoolreis
werkgroep kerst

20-012020
20-012020
20-012020
20-012020

Draaiboeken

Eerste vergadering is gepland. Schoolreis is derde donderdag
nieuwe schooljaar = 10 september
Werkgroep heeft nog niet geevalueerd.
Team wil graag jaarlijks kerstmarkt.
Op leerplein was het te druk.
Mogelijkheid bekijken of vrijdag vrij kan zijn en de donderdag
anders invullen.
Vraag naar ander drinken, b.v. fris.
Te veel hapjes.
Rad van fortuin te snel uitverkocht.
Bonnenverkoop anders vormgeven.
Kramen waren erg duur.
Iedereen nog mee bezig

A

Sabine

schoolfotograaf

Kascontrole wordt toegevoegd. Sabine maakt beschrijving deze
week af.
8 september (dinsdag) nieuweschoolfotograaf.nl

M

Andra

Overblijf

Gaat goed

M

Sportdag
Schoolreis
Evaluatie Kerstmis

Taak en functie-omschrijving

Termijn/
datum

Afgehandeld x

Andra en
Sabine

B

x

M

x

M

x

A

x

OVERLEG OUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2019/2020
Datum

Onderwerp

Omschrijving

20-012020

Inspectiekader

Verandering. Nu worden geen scholen meer geinspecteerd, maar
schoolbesturen en meer gestructureerd. Bestuur moet goed beeld
hebben van de scholen, daarom komt er schoolbezoek van het
college van bestuur. Dinsdag 18 februari. Graag ook ouders.
Graag aanmelden bij Jan, ongeveer 5 ouders.
Andra, Mirella, Heidi melden zich hiervoor aan.

2020-0310
2020-0310
2020-0310
2020-0310

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling
M

Termijn/
datum

Afgehandeld x
x

OVERLEG OUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2019/2020
Datum

Onderwerp

Omschrijving

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling

Termijn/
datum

Afgehandeld x

OVERLEG OUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2019/2020
AGENDAPUNTEN (lange termijn)
Omschrijving

Termijn

