
Notulen OV Bestuur vergadering  

26 september 2018 

 

Aanwezig: Roos de Roo, Ramses Christiaan, Heidi Vermeij, Kristel v.d. Sman 

Afwezig: Manon Scholtens, Silvana Engels, Eelco Kosterman 

Opening 19.45 uur 

 
1) Notulen vorige vergadering 

De notulen van de vorige vergadering worden goed gekeurd.  
 

2) Ingekomen stukken (post en digitaal)  
Veel aanvraagformulieren voor werkgroepen ingevuld door ouders > Heidi verwerkt het in 
een Excel overzicht en stuurt deze ouders een algemene mail. 
 

3) Financiën- doorspreken resultaten/ verslag kascommissie en begroting 
- Eigen bijdrage/ schoolreisje: 34 ouders hebben nog niet betaald, deze ouders moeten 

een brief krijgen. Ramses neemt dit op met Eelco. 
-  Lijst met recente leerling(aantallen) + toegevoegde nieuwe leerlingen is nodig. De lijst 

bevat nu 221 leerlingen. Ramses legt deze vraag neer bij Eelco. 
 

4) Evaluatie 
a. Schoolreis  

Kleuters: Pretfabriek 
- alles is prima volgens draaiboek verlopen 

Groep 3 t/8: Drievliet 
de groepsindeling) in het draaiboek. 

- Drievliet hanteert op basis van lengte of kinderen alleen in een attractie mogen of onder 
begeleiding van een volwassene. Vanuit de ouderbegeleiding kwam terug dat er veel 
lengteverschil zat tussen de kinderen binnen een groepje. Waardoor sommige kinderen 
alleen met een volwassene in een attractie konden. Echter hoe doe je dit als er meerdere 
van deze kinderen zijn met maar 1 volwassene. Achterlaten van kinderen uit groep 3 en 4 
doe je als begeleiding liever niet. Opnemen hoe hier mee om te gaan (met bijvoorbeeld 
betrekking tot de groepsindeling) in het draaiboek. 

- Incident met jongen uit groep 6 die wachtend in de rij door een jongen van een andere 
school op zijn neus is geslagen. Na wat onderzoek op foto’s van die dag is de school 
achterhaald. Ramses vraagt Eelco de betreffende school te contacteren m.b.t. dit 
incident. 

- Het was niet duidelijk waar de EHBO-plek was en de leerkrachten van school 
gepositioneerd waren. Deze leerkrachten leken ook rond te lopen i.p.v. op een vaste plek 
te staan. Duidelijker aangeven in het draaiboek en briefen aan begeleiding en kinderen. 

- Terugkoppeling naar Drievliet: 



Plattegronden gratis beschikbaar stellen, mag niet zo zijn dat als er ruim 150 
entreekaarten gekocht worden er dan ook nog geld wordt gevraagd voor plattegronden. 
Deze moeten ze gratis beschikbaar stellen. 
Het duurde veel te lang voordat de scholen naar binnen konden. Er bleken maar 3  
hekken (minder dan de helft) open te zijn waar geteld werd. Beter inschatten zodat er 
niet ruim een half uur gewacht hoeft te worden voor de ingang. 

- Het totale leerlingaantal was erg laat bekent, hierdoor is het erg lastig bussen te regelen. 
- De datum en bestemming van het schoolreisje dienen eerder bekent te zijn zodat eerder 

bussen gereserveerd kunnen worden. In mei 2019 op de agenda plaatsen voor 
kortsluiten hiervan schooljaar 2019-2020 

- In de bussen de klassen bij elkaar houden, nu was bijvoorbeeld groep 4 verdeelt over 
meerdere bussen. 
b. Info avond 

- Prima verlopen, Heidi en Kristel stonden er met formulieren en boekjes. Een aantal 
ouders geïnformeerd over werkgroepen en ingevulde formulieren ontvangen. Met name 
de ouders die vaker helpen en de ouders van kinderen die nieuw zijn op school lijken ons 
te vinden. 

 
5) Activiteiten (stand van zaken- te nemen acties) 

a. Sinterklaas enquête 
- Roos stelt nieuwe tekst op voor de enquête, lijn moet zijn dat we voornemens zijn het 

feest in te steken als elk jaar en of men voor of tegen zwarte piet is. Ouders krijgen ± een 
week de tijd te reageren. Dit termijn moet voorbij zijn voor de ALV. Nadien 
terugkoppeling geven aan de ouders over de uitslag. 

- Enquête uitsturen via Mijnschoolinfo, Kristel checkt met Petra of dit mogelijk is. 
b. ALV:  

- Ramses heeft alle cijfers doorgelopen met de kascommissie.  
- Ter voorbereiding op de ALV is alles nogmaals doorgelopen en de begroting voor het 

schooljaar 2018/2019 vastgesteld. Het lijkt erop dat we €1100,- tekort gaan komen. 
Ramses maakt de cijfers compleet voor de ALV op maandag 15 oktober 2018.  

 
 

6) WVTTK/ Rondvraag 
- Statuten zijn door Roos ingediend bij de KVK maar deze kwamen terug. Moeten volgens 

KVK worden gedeponeerd bij een notaris zoals dit ook het geval was bij de vorige 
statuten. Heidi belt KVK en gaat op zoek naar een betaalbare notaris. 
 

7) Sluiting 22.00 uur 

 

Acties: 

- Overzicht ouderhulp werkgroepen Excel + mail sturen > Heidi 
- Notaris zoeken voor statuten > Heidi 
- Mail Eelco met uitleg incident Drievliet + verzoek tot contact betreffende school > 

Ramses 
- Terugkoppeling Drievliet, plattegronden en te lange wachtrij ingang > Roos/ Silvana 



- Datum en bestemming schoolreisje 2019/2020 op agenda plaatsen van vergadering 
bestuur OV in mei 2019 > Roos 

- Brief naar niet betaalde ouders eigen bijdrage en schoolreisje > Ramses/ Eelco 
- Recente lijst met ll. aantallen > Ramses/ Eelco 
- Nagaan of de Sinterklaas enquête uitgestuurd kan worden via Mijnschoolinfo > Kristel 


