
Notulen OV Bestuur vergadering  

27 maart 2019 

 

Aanwezig: Ramses Christiaan, Heidi Vermeij, Silvana Engels en Kristel v.d. Sman 

Afwezig: Roos de Roo, Manon Scholtens en Eelco Kosterman 

Opening 20.00 uur 

 
1) Mededelingen 

Manon heeft aangegeven uit het bestuur te stappen, bij deze maken we dit officieel. We 
willen Manon bedanken voor al haar inzet gedurende de afgelopen 1 ½ jaar en wensen haar 
veel geluk verder. 
 

2) Notulen vorige vergadering 
De notulen van de vorige vergadering zijn goedgekeurd. 
 

3) Ingekomen stukken (post en digitaal)  
Er is post binnen gekomen m.b.t. de avondvierdaagse (10km) er is een ouder uit groep 8 die 
de organisatie op zich wil nemen en er lijkt ook voldoende animo van kinderen die willen 
lopen. Er wordt gekeken of het niet samenvalt met bijvoorbeeld de reis naar Denemarken, 
maar dit blijkt niet het geval. Heidi zal de post doorgeven aan de betreffende ouder. 
 

4) Financiën 
- Er lijkt niks gedaan te zijn met de brieven m.b.t. de nog missende betalingen van groep 8 

omtrent de Denemarken reis. Deze zijn eind februari door Ramses aangeleverd aan Eelco 
met de intentie om begin maart uit te sturen en 1 april te gaan inventariseren hoeveel er 
betaald is. Dit loopt nu helaas uit. Aan Eelco het verzoek dit zeer snel op te pakken! 

- Het geld voor Warchild (sponsorloop schooljaar 2017/2018) is tot op heden nog niet 
overgemaakt. Dit is blijven liggen bij Manon, zij gaf aan geen reactie van Warchild 
gekregen te hebben. Wat de status nu precies is, is door het vertrek van Manon niet 
bekend. Ramses gaat contact opnemen met Warchild en het geld z.s.m. overmaken. 

 
5) Evaluatie juffen en meestersdag 

Alles prima verlopen. Het cake versieren was een groot succes! 
 

6) Activiteiten (stand van zaken- te nemen acties) 
a. Sponsorloop (vrijdag 5 april) (Silvana en Ramses) 

Organisatie loopt, de sponsorloopformulieren zijn uitgegeven aan de kinderen. Er 
moet informatie ingewonnen worden bij Claire over wat te doen als het geld voor 
‘Friends for Owen’ binnen is. We zouden het heel leuk vinden als er iemand van de 
stichting de cheque symbolisch in ontvangst komt nemen. Er zijn voldoende 
hulpouders om te stempelen en Ramses en Kristel zullen aanwezig zijn om te helpen 
vanuit het bestuur. Dit jaar kan het geld ook overgemaakt worden, we hopen dat 
veel ouders hier gebruik van zullen maken, aangezien dit aanzienlijk wat werk scheelt 
qua tellen. Paar kleine wijzigingen t.o.v. vorig jaar voortkomend vanuit de evaluatie. 



o EHBO doos wordt bij de stempel tafel gezet 
o Anouk verzorgt briefjes om bij de omwonenden van het Andersenhof door de 

brievenbus te doen. 
o Eten en drinken na het lopen zullen de kinderen in de klas nuttigen. 
Er wordt geopperd of we de klassenpotjes niet los kunnen laten en de totale 
opbrengst niet kunnen verdelen over het totaal aantal kinderen. Dit aangezien die 
potjes hun doel een beetje voorbijschieten m.b.t kinderen die wisselen van klas (en 
‘hun’ geld dan in de oude klas achterblijft), zij-instroom en kinderen die vroegtijdig de 
school verlaten. Ook zal dit het tellen en de complete administratie rondom de 
sponsorloop enorm vergemakkelijken. 

b. Boekenmarkt (Kristel) 
Mail is eruit en heeft al een aantal hulpouders opgeleverd. Er is wellicht nog wel wat 
hulp nodig, want er lijken aardig wat boeken binnen te stromen. T.z.t. zal er nog een 
mail uitgaan. Dozen voor het verzamelen van boeken staan in de grote hal (op of 
nabij het podium) en bij de kleuters (onder de zandtafel). Er is een ouder die heel 
veel boeken heeft aangeboden vanuit een school in Ouderkerk aan de Amstel, echter 
moeten ze opgehaald worden. We zijn aan het inventariseren of we dit kunnen 
organiseren. 
o Wisselgeld zal gebruikt worden vanuit het sponsorloop geld. 
o Potten sparen om verkoopopbrengst per ‘kleedje’ in te kunnen stoppen tijdens 

de verkoop. 
o T.z.t. flyers ophangen in nabijgelegen supermarkten/ BSO’s/ 

Kinderdagverblijven/ Sportclubs/ Het Baken etc. Om mensen van buiten de 
school naar de boekenmarkt te trekken en zo nog meer boeken te kunnen 
verkopen. 

o Er is een ouder met 20 dozen boeken, vraag aan Eelco waar deze op school 
neergezet zouden kunnen worden. Wellicht in de leerkrachten kamer tegen de 
muur? 

c. Denemarken 
Geen nieuwe update i.v.m. afwezigheid Eelco. Status bussen?  

d. Eindfeest (Silvana) 
Wordt spoedig opgestart. 

e. Schoolreis 2019/2020 (Silvana) 
Eerste keuze is Dierenpark Amersfoort (8,50 entree p.p.). 
Update: inmiddels is er duidelijkheid vanuit de dierentuin dat de bovenbouw zonder 
begeleiding door het park mag mits er begeleiding in het park aanwezig is en 
bereikbaar. Dat is altijd het geval, dus lijkt goed te gaan komen. Komende 
vergadering een datum prikken en dan kan het vastgelegd worden en de bussen 
gereserveerd. 
Alternatief Avifauna hoeft nu niet opgevolgd te worden. 
 

7) Nieuwe bestuursleden 
Het wordt tijd om nieuwe bestuursleden aan te trekken, er wordt besloten dat Roos, Silvana, 
Ramses en Kristel zullen aanblijven binnen het bestuur. Heidi geeft aan dat ze af zal treden 
en zich tevens herkiesbaar stelt. Dit komt samen met het vertrek van Manon en de al reeds 
openstaande vacature op een totaal van 3 vacatures binnen het bestuur. Er moet een mail 
uitgestuurd worden en een datum geprikt tot wanneer ouders zich kunnen aanmelden. Bij 



meer dan 3 aanmeldingen zal er een verkiezing plaats gaan vinden. De volgende vergadering 
zal dit verder worden besproken. 

 
8) WVTTK/ Rondvraag 

Ramses: Wacht nog steeds op een up-to-date leerlingen lijst van Eelco, dit is m.b.t. de 
sponsorloop van deze week wel echt noodzakelijk! 
 
Kristel: dinsdag 21-5 komt de schoolfotograaf. Dit is georganiseerd door Linda. T.z.t. moet er 
een mail uit voor de ouders met nadere uitleg omtrent deze dag. Kristel zal dit op zich nemen 
en contact leggen met Linda. Ook zal ze de 21e aanwezig zijn om de fotograaf te begeleiden. 
Update: Inmiddels is er contact geweest met Linda en zij heeft aangegeven het verder uit 
handen te geven aan Kristel (mail van bevestiging en contact is doorgestuurd naar Kristel) en 
zelf niet aanwezig te zijn de 21e. 
 

9) Sluiting 21.15 uur 

 

Actiepunten: 

Eelco:  

- Brieven uitsturen naar ouders omtrent missende groep 8 betalingen Denemarken. 
- Status bussen voor Denemarken reis? 
- Waar is er plek voor 20 dozen boeken (voor de boekenmarkt), leerkrachtenkamer? 
- Aanleveren up-to-date leerlingen lijst aan Ramses. 

Ramses: 

- Contact opnemen met Warchild en opbrengst sponsorloop 2017/2018 overmaken. 

Kristel: 

- Navraag doen bij Claire m.b.t. uitreiken cheque sponsorloop. 
- Verder oppakken schoolfotograaf 21-5. 


