Notulen
Oudervereniging
13 mei 2019
Aanwezig: Dennis, Samira (eerste 30 min), Laura, Hans, Arianne, Mirjam, Bas, Karin
Afwezig: Janne
Notulist: Laura
- Voorzitterschap
Bas neemt het voorzitterschap over na de ALV, zijn rol beperkt zich tot het invullen van deze
taak en hij zal daarmee niet deelnemen aan commissies.
Het is goed wanneer het bestuur weer uitgebreid wordt. Opnemen in nieuwsbrief en
vermelden tijdens bbq.
- Schoolfotograaf
Negatieve reacties op facebook. Verschillende ouders face to face gesproken om het toe te
lichten. Het is belangrijk dat er een evaluatie achteraf gaat komen. Ouder Karin maakt foto’s
samen met haar zus. Ze zorgt ook nog voor iemand die die dag helpt. Er worden linkjes
gemaakt per kring en dat wordt aan ouders verspreid met het verzoek dit niet verder te
verspreiden.
- Bbq
Bijna 500 deelnemers, wat te doen met ouders die nog kaarten willen kopen na de
verkoopperiode. Enerzijds is het organisatorisch heel vervelend, het brengt heel veel extra
werk met zich mee. Anderszijds kunnen we ons voorstellen dat er situaties zijn waarbij
kinderen dan de dupe worden. Vlak na de kaartverkoop kwamen er nog enkele
aanmeldingen, die hebben we meegenomen maar tijdens de vergadering besloten echt geen
nieuwe aanmeldingen meer te verwerken.
BBQ volgend jaar: wij willen het stokje overdragen. Idee is om dit concept wel in stand te
houden. Wittering houdt van verandering maar dit concept slaat heel goed aan. Einde
schooljaar, verbondenheid. Is er iemand binnen het bestuur die het wil overnemen? Mirjam
staat hier misschien wel voor open.
Tijdens de bbq op een whiteboard ook zoeken naar opvolging. Flyer op standtafels.
Omroepen bij de bbq.
- Financieel overzicht
Ouderbijdrage loopt goed, meer binnengekomen dan begroot. Kwartaalstarts toch iets meer
uitgegeven dan begroot. Excursies: het volledige budget is uitgegeven: unit1 gaat naar het
Heike en unit 2 naar dierentuin in Tilburg, ook de laatste schooldag moet nog geregeld
worden.
Sinterklaascommissie er moet nog steeds geld terugbetaald worden door de commissie.

Lief en leed: Michelle gaat trouwen, hier nog iets voor organiseren/uitgeven. Er komt meer
informatie in de nieuwsbrief.
Reserve vervanging materialen: de schooltuincommissie gaat van dit budget een speciaal
bord laten maken wat ze kunnen gebruiken om te communiceren wat er in de schooltuin
moet gebeuren, zodat het een organisch proces wordt.
- Sportdag
Wat betreft de hulpouderrol heeft Bas nog een vraag aan Doke. Hij neemt contact met haar
op. Bij het kanoën waren toch nog kinderen die veel te koud gekleed waren. Bas zal dit ook
meenemen in zijn telefoontje.
- W3D
Veel hulp vanuit het team, wel nog ouders nodig om te stempelen. Zijn er voldoende
bandana’s? Moet er nog iets opgenomen worden in de nieuwsbrief?
- Googledrive
Je moet een google gmail hebben om hieraan deel te nemen. Mirjam zal een hoofdomgeving
creeren en eventueel daarna een aantal overdraagbare gmailaccounts. Bas zoekt Gsuite bij
Google cloud uit.
- Pasen
Goed verlopen, buiten picknick op het schoolplein.
- Hoofdlijnen programma 2019-2020 in relatie tot begroting
Er staat een afspraak gepland op 12 juni met het dagelijks bestuur. BBQ, sportdag,
excursies, sinterklaas, buitenruimte het blijft grotendeels hetzelfde.
-Rondvraag/opmerkingen
Niets

