Bestuursvergadering Oudervereniging - woensdag 6 september om 20.00 uur
Aanwezig:

Afwezig:

Angelique van Schaik, Carla van Zwam, Caroline Hendriks, Marcha
Sperna Weiland, Richard de Ruiter, Natascha Keijzers, Manuela
Janssen, Linda Arissen, Ed van de Belt, Miranda Walraven
Tamara Balvers
Notulen: 6 september 2017

Agendapunt
1. Opening
2. Vaststellen van de
agenda
3. Vaststellen van de
notulen

4. Ingekomen stukken en
mededelingen
(w.o. lief en leed)

5. overleg Henk OV

Aandachts
punt voor
Richard opent de vergadering en heet iedereen, en in het bijzonder
Miranda Walraven, welkom.
Agenda wordt vastgesteld.
De notulen van 21 juni worden bij punt 9 schoolreisjes /
parkeerkaarten aangevuld met: “bij een aantal schoolreisjes zijn de
parkeerkosten reeds inbegrepen, de werkgroep zal hier vooraf naar
kijken om dubbele kosten te voorkomen.”
Verder zijn de notulen goedgekeurd.
Verschillende stukken binnengekomen met de post. Reclamefolders
voor goede doelen (tekenfund, ClinicClowns, schoolkaarten,
Edukans) aan Linda gegeven. Magazine voor schoolreisjes aan
Caroline + Manuela gegeven. Draaiboek voor schoolkamp kan weg.
ABCA kids – kindergifts aan Carla gegeven. Factuur van Huisman
groep aan Kelly gegeven, want was voor afscheid groep 8.
 Activiteitenlijst / overzicht taakverdeling van medewerkers school
gekregen. Wij passen onze lijst ook aan en versturen die naar
Henk.
 IKC: 1 januari 2019 staat nog steeds. Team zal dit jaar extra tijd
kwijt zijn aan voorbereiding voor IKC. Proberen zoveel mogelijk
activiteiten in avonduren te beperken.
 Dit jaar zal er een start zijn die er echt toe doet. Bij voorkeur
geen activiteit in de avond (zie punt IKC). Dit jaar zal er
voornamelijk aandacht in de klas aan de KBW geschonken
worden. Ed heeft de school aangemeld voor schrijver. Nog niets
van gehoord en dit heeft zijn aandacht.
 Klassenouders: de indeling is bijna gereed. Graag ook mail met
definitieve klassenouders naar Henk en in overleg met Henk
afstemmen wanneer introductie-ochtend voor nieuwe
klassenouders kan plaatsvinden.
 Schoolgids: Henk wil inlog van de website, zodat we zelf
aanpassingen kunnen doen, niet beschikbaar stellen. De fouten
die nog in de jaarkalender/schoolgids staan heeft hij ter plekke in
het overleg aangepast.
 Meeting op 18 september met MR kan niet doorgaan. Henk gaat
nog op zoek naar een andere datum.
 Henk zou nadenken over onderwerp voor de bijeenkomst na de
ALV.

Marcha

Carla /
Tamara

Henk

1

6. Financiën / begroting

7. PR MR & OV

8. Planning

9. Taakverdeling OV

10. Klassenouders

11. KBW

12. Bag2school / Goede
Doelen

13. Evaluatie
schoolreisjes

Op basis van de laatste berekening is er minder uitgegeven dan
begroot. Natascha moet de laatste incasso’s nog verwerken om te
kunnen zien hoe de inkomsten uitkomen. De opbrengst van de
schoolfoto’s is nog niet overgemaakt door de fotograaf. Carla gaat
erachteraan.
Op woensdag 13 september staat een overleg met Henk gepland
om de realisatiecijfers en de begroting te bespreken. Volgende
vergadering worden de cijfers tijdens de vergadering doorgenomen.
Al meerdere keren is teruggekomen dat er een foto van de OV
gemaakt moet worden. Na de ALV zal een foto gemaakt worden.
Versie 2 van de jaarplanning voor de OV is aan eenieder
toegestuurd. Kerst ontbreekt nog in de jaarplanning en deze zal
Marcha toevoegen.
Van Henk hebben we een overzicht gekregen van de taakverdeling
van de leerkrachten voor komend schooljaar. Deze hebben we
besproken. Marcha zal Henk vragen om de taakverdeling ook
digitaal te krijgen en zal deze dan aan eenieder toezenden.
Tevens hebben we onze taakverdeling besproken. Aangezien
Tamara tijdens de ALV de OV zal verlaten en wij hopelijk Miranda
Walraven mogen verwelkomen is de taakverdeling alvast hierop
ingestoken. Marcha zal de taakverdeling op papier zetten en aan
eenieder toezenden.
De indeling van de klassenouders is bijna gereed. De leerkrachten
zijn akkoord gegaan met het voorstel. In de combi-klas 7/8 hadden
twee ouders van groep 7 zich aangemeld. Gelet op het kamp van
groep 8 is het verzoek van Anne en Mari neergelegd om eerst nog
op zoek te gaan naar een ouder van groep 8. Zodra dit rond is
zullen alle ouders die zich hebben aangemeld een mail krijgen of ze
wel/geen klassenouder zijn geworden.
Ed heeft een offerte aangevraagd of Thijs Goverde,
kinderboekenschrijver, de Leeuwenkuil (groep 7, 7/8 en 8) wil
komen bezoeken tijdens de KBW. Hier heeft hij nog niets van
gehoord. Dit heeft zijn aandacht. Verder zal de werkgroep
(OV+leerkrachten) op korte termijn bij elkaar komen om te kijken
wat er nog georganiseerd moet worden. Dit zal waarschijnlijk vrij
summier zijn, gelet op het verzoek om dit jaar geen avondactiviteit
(dus geen boekenmarkt) te houden.
Met Bag2School is 579,90 opgehaald en met de sponsorloop
3.310,- euro. Het bedrag van bag2school en een deel van het
bedrag van de sponsorloop wordt ingezet voor nieuw spelmateriaal.
Linda gaat uitzoeken hoe het bedrag van sponsorloop precies
verdeeld zou worden. Zodra duidelijk is wat er te besteden valt,
wordt in samenspraak met leerkrachten / Henk gekeken waar
behoefte aan is. Voorstel is om juiste mix te maken van
‘degelijk/duurzaam’ speelgoed en van “action”-kwaliteit.
De schoolreisjes zijn laatste vergadering voor de vakantie reeds
geëvalueerd. Een voorstelling voor de groep ½ hoort ook nog bij
schoolreisjes-budget. Dit jaar is dit ingevuld door Joris Events.
Evaluatie met Dayenne moet nog plaatsvinden. Indruk van Caroline
/ Manuela was dat de komst van Joris door de kinderen heel
enthousiast ontvangen werd en dat ze het erg leuk vonden. De
voorstelling had niet een heel duidelijk structuur, kinderen moesten
vaak wat langer wachten. Mocht dit nog een keer georganiseerd
worden, dan wellicht wat activiteiten erbij, zoals bijv. schminken om
wachttijd ook in te vullen. Volgend jaar waarschijnlijk weer
Tingeling.
Manuela en Caroline vragen eenieder op na te denken voor een
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leuk alternatief voor het schoolreisjes van groep 7. Zij zijn nu al heel
vaak naar Toverland geweest en het idee is om dit jaar ergens
anders naar toe te gaan.
14. Schoolshirts

15. Sponsoring

16. Rondvraag

Richard geeft aan een offerte te hebben van de polo’s waar al jaren
over wordt gesproken. In eerste instantie zou het om 30 polo’s
gaan, de offerte is nu uitgebreid om voor alle kinderen een polo aan
te schaffen. Kosten bij 30 polo’s is 15,- per stuk en bij 260 polo’s
zijn de kosten 9,60 per stuk. Opnieuw ontstaat de discussie of het
polo’s moeten zijn of dat het ook t-shirts kunnen zijn, zodat de
kosten wellicht lager zijn. Vervolgens wordt nogmaals aangehaald
dat met de komst van het IKC er misschien ook wel wijzigingen in
naam of logo zullen plaatsvinden. Maar alles vooruitschuiven door
komst IKC is ook niet wenselijk. Uiteindelijk wordt gekeken naar een
‘oude doos” waarin nog shirts zitten met logo van Leeuwenkuil. Hier
blijken voldoende shirts in te zitten, die komende periode nog
gebruikt kunnen worden voor schaakwedstrijden, voetbaltoernooien
en dergelijke. Belangrijk is dat dit bij de leerkrachten onder de
aandacht wordt gebracht dat bij dergelijke activiteiten de shirts
gebruikt worden. Bij de komst van het nieuwe IKC zal gekeken
worden of er nieuwe shirts aangeschaft gaan worden.
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Geen concrete behoefte.










17. Afsluiting

Allen

Staken is 5 oktober
Miranda Walraven toevoegen aan de app-groep
Wellicht dat we nog een kandidaat hebben voor de OV.
Richard gaat hierachter aan voor de volgende vergadering.
Sinterklaas: de werkgroep heeft 13 september een overleg
met het Sinterklaascomité. Carla kijkt of Miranda ook kan
aanschuiven.
Kerst: mail naar werkgroep leden om bij elkaar te komen
was reeds verstuurd. Uit takenlijst blijkt echter dat andere
leerkrachten in de werkgroep zitten. Manuela en Caroline
gaan mail opnieuw versturen naar juiste werkgroep leden.
Luizenkammen: mocht een kind 2x achter elkaar luizen
hebben dan zal daar nu sneller op geanticipeerd worden
door school.
Bij papiercontainer is ’s avonds regelmatig “hang”-jeugd
gesignaleerd.
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Richard sluit om 22.15 uur de vergadering.

Met vriendelijke groet, Marcha Sperna Weiland
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