Notulen Oudervereniging
19 maart 2019
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

Dennis, Samira, Laura, Hans, Janne, Arianne, Mirjam, Bas, Karin van Zuthpen
…
…

Vorige notulen
Dennis gaat het financieel overzicht na van Sintviering, dit is nog steeds niet afgehandeld.
Alle ouders hebben de ouderbijdrage betaald, van de ingestroomde kinderen is er voor 1 kind nog
niet betaald.
Begroting sportdag is overeenkomstig het budget. Ewoud is helaas verhinderd om aan de
vergadering deel te nemen ivm werkverplichting in het buitenland.
Voorzitterschap
Dennis had vorige vergadering al aangegeven afscheid te willen nemen van het OV-bestuur na dit
schooljaar. Opvolging binnen het bestuur? Dennis maakt een overzicht van werkbesteding (tijd en
taken) om een beter beeld te creeren van wat het voorzitterschap inhoudt en hoeveel tijd het
ongeveer kost. Volgende vergadering 8 mei komen we er op terug.
Hulpouders
Wanneer er hulpouders gewenst zijn bij een activiteit het verzoek om eerst de lijst met vaste
hulpouders te benaderen
Google drive
Mirjam zet google drive op, hier kunnen we dan documenten op delen zoals het lijstje hulpouders.
Schoolfotograaf

Het betreffen kringfoto’s. Per unit, per kring. De fotografen zouden graag de kosten willen
declareren voor de geheugenkaart, die ze afgeven op school. Locatie is buiten of anders het atrium.
Tijdstip en planning week van 13 of 20 mei op een vrijdag, voorkeur voor 17 mei. Distributie; de
foto’s worden eigendom school, Chantal zorgt voor de distributie. As vrijdag 22 maart is er een
vergadering gepland met Karin, Karin en Bas. In overleg met school is besloten ten aanzien van AVG
om alleen de ouders benaderen van de kinderen die nu op de lijst staan die niet gefotografeerd
mogen worden.
W3D
De SJV voorlichtingsavond is bezocht door Arianne, Bas en Lucie. De bandana’s zijn voor eenmalig
gebruik. De communicatie verliep voorheen via Lucie, dit jaar gaat de voorkeur er naar uit om via
Chantal te communiceren. Dat wil zeggen dat het wordt opgenomen in de nieuwsbrief en dat
Chantal kan helpen met het versturen van een pushbericht. Bas en Arianne gaan actief meedraaien.
De taken worden verdeeld. Campus de Lanen doet ook mee. Ook worden er hulpouders gevraagd.
Vanuit SJV werd ook gevraagd om iemand speciaal voor het stempelen te regelen en een
verkeersregelaar.
Pasen
Janne heeft met unit 2 contact gehad en ideeen geopperd. Als we Pasen willen vieren zal het op
woensdag 17 april zijn. Morgen heeft Karin nog een overleg met Sanne van Unit 2 waarin dit verder
aan bod komt. Wittering.nl valt onder een bijzonder onderwijs, de stichting heeft een Joods
Christelijke overtuiging. We hebben als Wittering.nl de ruimte gekregen van het bestuur om
algemeen toegankelijk te "opereren". Dit betekent dat we aandacht hebben voor verschillende
levensbeschouwelijke overtuigingen en deze summier aan de orde willen laten komen. Behalve
wanneer een van de feesten valt in het Kernconcept Binding of macht (Humanics) dan kan er
gekozen worden om hier wat dieper op in te gaan.
Excursies
Unit 1 gaat naar het Heike, unit 2 Geofort
Budget
Karin zoekt uit of ze de 1000 euro voor de inrichting buitenruimte heeft opgenomen in de begroging

