Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. woensdag 27 mei 2020
te Groningen, Microsoft Teams
van 20:00 uur tot 21:00 uur

Aanwezig: Suzanne Geerts (voorzitter), Karla Visser (penningmeester), Chantal Timmer (secretaris),
Marije Kaspers, Christa Wassens, Susanne van der Velde, (juf) Suzanne Vermaas (vervangt Nynke
Weidema)
Afwezig: Evelien Riedstra, Mien Hak
1. Opening
Suzanne opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten.
2. Notulen vergadering 14 april 2020
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst
De actielijst wordt bij langs gelopen:
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Actielijst
Suzanne
Chantal

Karla

14 april 2020

Datum prikken afmaken schoolplein en bericht plaatsen
op MijnSchool voor hulpouders (komt in het voorjaar)
Offerte opvragen bij Promotex voor 100 gele
(kinder)hesjes
Bericht op MijnSchool plaatsen met opbrengsten
paaseitjesactie
Bericht plaatsen op MijnSchool inzake de Koningsspelen
Challenge
Kosten met logo bedrukte (duurzame) broodtrommel
opvragen bij Promotex
Extra kosten schoolschaatsen opnemen op begroting
schooljaar 2020/2021

27 mei 2020

Blijft op actielijst staan
Is gebeurd
Kan van actielijst af
Is gebeurd
Is gebeurd

Blijft op actielijst staan

Dagelijk Bestuur Opstellen en uitzetten vacaturetekst nieuwe OV leden

Is gebeurd

Opbrengst paaseitjesactie per klas verdelen, overige
gelden storten en overmaken op OV rekening, factuur
doorsturen naar Karla

Is gebeurd

Contact opnemen met Susanne inzake aansluiten bij
organisatie Lustrumfeest

Is gebeurd

Christa

Marije
Mien
Susanne

Begin 2020 oproep hulpouders Lustrumfeest opstellen
Genoemde punten bespreken met werkgroep (meer
betrekken ouders en netwerk ouders)

Kan van actielijst af

Beter aanleveren alle originele bonnetjes en facturen

Blijft op actielijst staan

Kan van actielijst af

Evelien
OV

Juf Suzanne

Navragen bij meester Robert status schoolkamp groepen
8, en de aanbetaling hiervan
Is gebeurd
Het afscheidscadeau voor de groepen 8 bespreken met
de leerkrachten van groep 8, inclusief een oproep (vanuit
de leerkrachten van groep 8) aan de ouders om dit te
regelen
Is gebeurd

De offertes van de gele hesjes en de broodtrommels komen later op de agenda nog terug. De
vacaturetekst van de OV komt later op de agenda nog terug.
Juf Suzanne heeft bij Aafke navraag gedaan inzake het schoolkamp en de aanbetaling hiervan. Het
kamp van groep 8 gaat niet door. Er is gevraagd hoe om te gaan met de aanbetaling. Deze was nog
niet gedaan, maar had wel gemoeten. De organisatie laat niets meer van zich horen en reageert niet
op berichten. We laten het even voor wat het is.
Er komt geen musical van groep 8. Ze gaan als alternatief een film maken. Helaas is het niet mogelijk
deze film ook te vertonen aan alle ouders. Alle kinderen krijgen de film dus mee naar huis. Als
afscheidscadeau zal er een vriendenboek gemaakt worden van/voor de kinderen van groep 8. Een
aantal ouders heeft dit op zich genomen. Daarnaast is er een ouder die een afscheidsfoto zal maken
van groep 8.
4. Binnengekomen stukken
- Verzoeken vanuit klassen/ouders
Er zijn geen verzoeken binnengekomen.
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5. Financiële stand van zaken
Karla heeft geen update gestuurd van de financiële stand van zaken. Ze licht de wijzigingen
mondeling toe.
Er zijn nog een aantal betalingen van de vrijwillige ouderbijdrage binnengekomen. Verder is er een
bedrag van Virol binnengekomen. Er is een aanbetaling gedaan van 10% voor het schoolreisje van
groep 4. Echter dit gaat niet meer door. Drenthe Tours heeft aangegeven, dat als er dit jaar alsnog
gebruik wordt gemaakt van de busdienst, dit bedrag in mindering zal worden gebracht.
De bedragen omtrent de paaseitjesactie kloppen niet helemaal. De telling met de hand was €
2.856,55. De telmachine van de bank gaf een bedrag van € 2.847,29 aan. Het verschil is € 9,26.
Tijdens de storting heeft de bank € 46,50 niet geaccepteerd. Dit bedrag zal alsnog naar het
rekeningnummer van de OV worden overgemaakt.
Het factuurbedrag van de paaseitjes bedroeg € 2.872,50. Dit verschil kan door een aantal redenen
zijn ontstaan. Er zijn meer zakken eitjes besteld dan nodig, voor de zekerheid, deze zijn ondertussen
uitgedeeld aan de leerkrachten. Niet alle kinderen hadden het juiste bedrag in hun envelop (te
weinig).
Alle verdiende bedragen door de verschillende klassen zijn inmiddels uitgedeeld. Een aantal klassen
heeft hier ook al iets voor gekocht.
6. Samenstelling OV schooljaar 2020/2021
Susanne van der Velde stopt na dit schooljaar. In de loop van komend schooljaar wil Suzanne Geerts
tevens graag stoppen, daarnaast hebben Karla, Marije, Evelien aangegeven te willen stoppen indien
er voldoende aanmeldingen komen op de vacature. Christa, Mien en Chantal blijven.
Er is een vacaturetekst opgesteld. Deze zal op MijnSchool worden geplaatst. Afhankelijk van de
aanmelding kan er nog voor gekozen worden om als OV aanwezig te zijn bij de informatieavonden in
de tweede week van het volgend schooljaar om ouders te werven.
Actie Chantal: Vacaturetekst plaatsen op MijnSchool
7. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
- Afronding paaseitjesactie
Dit is reeds bij de financiële stand van zaken besproken.
- Koningsspelen
De OV heeft een Koningsspelen Challenge op MijnSchool geplaatst. Kinderen hebben hier
enthousiast aan meegedaan en leuke foto’s en filmpjes toegestuurd. Al deze foto’s zijn gebundeld tot
een collage. Deze komt op beide locaties te hangen. De drie leukste inzendingen hebben een prijs
gewonnen. Evelien heeft dit geregeld. De prijzen zijn inmiddels op school uitgedeeld aan de
winnaars.
8. Lopende voorbereidingen / activiteiten
- Gele hesjes
Chantal heeft een offerte opgevraagd voor de gele hesjes. Het bedrag viel hoger uit dan verwacht,
naar aanleiding van berekeningen online. Er is inmiddels navraag gedaan naar waar het prijsverschil
in zit. Wordt vervolgd. Er zullen ook een achttal volwassen hesjes worden besteld voor de ouders en
leerkrachten die meefietsen naar de gymzaal.
- Avond4Daagse
Dit jaar ging de A4D niet door. Suzanne geeft aan dat er een alternatieve versie georganiseerd wordt
door de Wandel Bond Nederland in samenwerking met eRoutes. Onder de naam Avond4daagse
Home Edition is een aangepaste app beschikbaar. Met de app in de hand kunnen de kinderen hun
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eigen avondvierdaagse lopen. Start en finish zijn op hetzelfde punt. Om al te grote drukte te
voorkomen, kan er tussen 1 juni en 31 augustus worden gewandeld. De deelnemers kunnen zelf
kiezen wanneer ze op pad gaan. Het is de bedoeling dat de deelnemers binnen 2 weken 4 dagen
hebben gelopen. Je kunt kiezen tussen 2,5 km, 5 km en 10 km. Inschrijven gebeurt niet via school,
maar via de site www.avond4daagse.nl. Na afloop van de 4 gelopen dagen krijg je een medaille
thuisgestuurd. Er zal een bericht op MijnSchool worden geplaatst hierover.
- Lustrumfeest & -commissie
Het is heel jammer, maar het lustrumfeest is volledig afgelast. In eerste instantie was het verplaatst
naar september. Echter ook dan is het nog niet zeker of men weer met meer dan 100 personen
samen mag komen. Volgend schooljaar zal het Meanderfeest wellicht uitgebreider worden gevierd,
of er zal bijvoorbeeld aandacht worden gegeven aan het 12,5 jarig bestaan.
Om het lustrum niet helemaal voorbij te laten gaan is de OV nog wel aan het kijken naar een
“aandenken/cadeautje” voor het lustrum. Chantal heeft een offerte opgevraagd voor duurzame
broodtrommels voor alle kinderen en leerkrachten. Hierop zal dan een logo met 10 jaar worden
gedrukt. De offerte is ontvangen. Punt van aandacht is nog even de mes en vork. Om de
broodtrommel zit een elastiek met vork en mes. Er zal bij de leverancier worden gevraagd of dit ook
geleverd kan worden zonder bestek en alleen met elastiek. Ook zal de leverancier gevraagd worden
of het nog mogelijk is om dit schooljaar te leveren. Chantal zal bij Maartje de aantallen opvragen.
Actie Chantal: Navragen inzake offerte gele hesjes prijsverschil met online
Actie Chantal: Bericht plaatsen op MijnSchool inzake A4D
Actie Chantal: Navragen inzake offerte broodtrommels of er een gewoon elastiek om de trommels
kan zonder bestek, en of er dit schooljaar nog geleverd kan worden
9. Jaarverslag en ALV
De ALV zal worden gehouden op dinsdag 22 september 2020 om 20:00 uur. Indien mogelijk zal dit op
school worden georganiseerd, anders digitaal. De datum zal door juf Suzanne in de schoolgids
worden opgenomen.
Aan alle leden van de OV de vraag om alvast een tekst op te stellen van de georganiseerde
activiteiten voor in het jaarverslag. Dan kan dit alvast worden voorbereid voor de eerste vergadering
in het volgende schooljaar.
Actie OV: Tekst inzake georganiseerde activiteiten aanleveren bij Karla voor het jaarverslag
10. Rondvraag
Er wordt gevraagd of er al een kaartje naar juf Nynke is gestuurd om haar te feliciteren met de
geboorte van hun dochter. Christa pakt dit op.
Er wordt gevraagd of Wieke nog afscheid gaat nemen. Juf Suzanne geeft aan dat er met de collega’s
een afscheid staat gepland op 1 augustus 2020. Vanuit de OV zal er een bos bloemen en een kaart
worden geregeld.
Nog even aandacht voor het feit dat juf Eline in de zomervakantie een kindje verwacht. Hier moet
dan ook een kaartje naartoe. Handig is om alvast het adres bij Maartje op te vragen.
Actie Christa: Geboortekaartje sturen naar Nynke
Actie Christa: Bos bloemen en kaart regelen voor afscheid Wieke op 1 augustus 2020
Actie Christa: Adres opvragen Eline bij Maartje en kaartje sturen als kindje geboren is
11. Afsluiting en datum volgende overleg
De volgende vergadering zal zijn op dinsdag 18 augustus 2020 om 20:00 uur.
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Actielijst
Suzanne
Chantal

Karla

27 mei 2020

Datum prikken afmaken schoolplein en bericht plaatsen op MijnSchool voor hulpouders (komt
in het voorjaar)
Vacaturetekst plaatsen op MijnSchool
Navragen inzake offerte gele hesjes prijsverschil met online
Bericht plaatsen op MijnSchool inzake A4D
Navragen inzake offerte broodtrommels of er een gewoon elastiek om de trommels kan zonder
bestek, en of er dit schooljaar nog geleverd kan worden
Extra kosten schoolschaatsen opnemen op begroting schooljaar 2020/2021

Dagelijk Bestuur
Christa

Geboortekaartje sturen naar Nynke
Bos bloemen en kaart regelen voor afscheid Wieke op 1 augustus 2020
Adres opvragen Eline bij Maartje en kaartje sturen als kindje geboren is

Marije
Mien
Susanne
Evelien
OV

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen
Tekst inzake georganiseerde activiteiten aanleveren bij Karla voor het jaarverslag

Juf Suzanne

5

