
Notulen OV Bestuur vergadering 10-01-2019                                      

Aanwezig:  Ramses Christiaan, Silvana van Koningsbruggen, Kristel van der Sman, Eelco Kosterman, 
Heidi Vermeij, Roos de Roo (notulist)

Afwezig: Manon Scholtens

1) Opening; Roos opent de vergadering

2) Notulen vorige vergadering; zijn goedgekeurd, geen opmerkingen

3) Ingekomen stukken (post en digitaal); er is een nieuwe bankpas binnen, brief Kvk dat statuten
zijn gewijzigd, via de mail zijn er vragen binnen gekomen over de betalingsherinneringen deze
zijn allen beantwoord.

4) Evaluatie
a. Sint viering- Goed verlopen, goed georganiseerd. Veel positieve reacties op het 

vervoermiddel vuilniswagen van gemeente woerden. Leuk ook de reportage op 
woerden TV. Sint en de pieten wederom goed ontvangen, ook de invalpiet deed het 
leuk. 
Ideeën/ discussie vanuit ouders en het team voor komend jaar 
*schatkamer voor de cadeaus en dan leerlingen laten uitzoeken, pieten workshops 
houden. 
*Is hoogte schoencadeau budget ok of kan je het zo beter niet doen? 
*Besproken is dat de termijn waarin de uitslag enquête geldt 3 jaar is.

b. Kerst activiteiten; Goed verlopen. Leuke workshops, op de dag zelf wel even 
onduidelijk welke ouder waar helpen. Met name door ziekte van Ilona was dit niet 
vooraf bekend. De actie om stukjes, koekjes en hangers te maken was erg leuk. 
Kinderen en de ouderen genoten van het uitdelen in tehuis. Groep 1 en 2 hebben op 
eigen initiatief besloten niet mee te gaan. Dat werd laat doorgegeven en strookt niet 
met de afspraak dat de organiserende leerkracht dit bepaalt en niet onderling. Eelco 
zoekt dit uit en geeft komende vergadering feedback.
Ideeën/ discussie vanuit ouders en het team voor komend jaar 
*Locatie ouderborrel, nu te luidruchtig voor de musical kids in de grote zaal. Optie in 
lokaal Petra? Of in een partytent buiten. 
*Verder heel veel eten, volgend jaar brainstormen hoe houden we het iets meer in 
de hand (max porties bepaken of intekenlijsten voor bedrukken met gerechten of 
met gevraagde aantallen zoet, hartig, drinken etc.)
*Groen centraal regelen voor de stukjes via hovenier of tuinafval etc.
*Foute kersttrui dag
*Opnemen in het draaiboek meenemen van ladder voor het ophangen van de kerst 
verlichting. 
Voor komend jaar koopt Heidi nog 2 lichtsnoeren want er zijn er 2 stuk
 

c. Voorlees wedstrijd; Leuk en goed verlopen. Alle voorlezers hebben een medaille 
gehad. Planning van de wedstrijd was voor de ouders van de deelnemende kids niet 



duidelijk maar de vraag is of dat erg was, kids waren niet nerveus nu. De jury bestond
uit 3 ouders.

5) Financiën; Ramses bespreekt kort de stand van zaken. Van de 225 leerlingen hebben er 201 
betaald. De 24 leerlingen die nog niet hebben bijgedragen worden via Eelco nogmaals 
benaderd.

6) Activiteiten (stand van zaken- te nemen acties)
a. Luizenouders (Eelco); Er zijn diverse ouders die zich hebben opgegeven. Roos heeft 

de ouders doorgegeven aan Eelco. Eelco gaat bekijken of er genoeg ouders zijn om 
alle kids van alle klassen op 1 dag te pluizen.

b. Juffen en Meestersdag(Kristel); Ramses geeft aan dat het budget hiervoor €50 is. Van 
dit budget koopt Kristel limonade voor de dag, versiersels en allergie taartjes. Roos 
kan via het werk cake regelen die dan in de klassen versiert kan worden. Kristel 
bespreekt het met Anouk.

c. Schrijver op school (Heidi); Op 18 januari komt Arend van Dam op school. De boeken 
die hij schrijft zijn in de klassen al voorgelezen en besproken. Arend neemt ook een 
selectie van wat oudere boeken mee die voor een zachte prijs weg mogen. Total 
kosten zijn nu €550 wat ook komt omdat het nu niet meer samenvalt met de kinder 
boekenweek.

7) WVTTK & Rondvraag; Ramses zou wel een kluscommissie willen oprichten. Idee is om wat 
kleine hand en spandiensten binnen de school op de pakken aan de hand van een lijst die het
team kan aanvullen. Ramses gaat inventariseren of er ouders te vinden zijn. Hij levert een 
oproepje in bij Eelco voor in de nieuwsbrief. Deadline voor aanleveren voor de volgende 
nieuwsbrief is 28 jan.
Heidi geeft aan dat er 2 ouders stoppen in de biebjuf commissie. Plan is om een oproepje te 
plaatsen maar al tijdens de vergadering vullen de vacatures zich via uitgezette lijntjes naar 
ouders die eerder al hadden aangegeven interesse te hebben.

8) Sluiting; vergadering gesloten om 21:00


