Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. dinsdag 18 augustus 2020
te Groningen, Microsoft Teams
van 20:00 uur tot 21:00 uur

Aanwezig: Suzanne Geerts (voorzitter), Karla Visser (penningmeester), Chantal Timmer (secretaris),
Heleen ten Kate, (juf) Suzanne Vermaas (vervangt Nynke Weidema)
Afwezig: Evelien Riedstra, Mien Hak, Marije Kaspers, Christa Wassens
1. Opening
Suzanne opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten. We hebben een nieuw lid, Heleen
ten Kate. Iedereen stelt zich even voor.
2. Notulen vergadering 27 mei 2020
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst
De actielijst wordt bij langs gelopen:
Actielijst
Suzanne
Chantal

Karla

27 mei 2020

18 augustus 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

Kan voorlopig van de lijst, komt wel weer terug na
Corona
Is gebeurd, 1 reactie

Extra kosten schoolschaatsen opnemen op begroting
schooljaar 2020/2021

Is gebeurd, hesjes zijn besteld en binnen
Is gebeurd
Is gebeurd, broodtrommels zijn besteld en uitgedeeld op
school

Is gebeurd, staat op agenda

Dagelijk Bestuur
Christa

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

Marije
Mien
Susanne
Evelien
OV

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

Blijft op actielijst staan
Is deels gebeurd, blijft op actielijst staan

Juf Suzanne
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4. Binnengekomen stukken
- Verzoeken vanuit klassen/ouders
Er zijn geen verzoeken binnengekomen.
- OBS Meander / IKC Groenewei
Bij de binnenkomende berichten van MijnSchool staat niet alleen Meander, maar ook IKC Groenewei.
Tevens staan op MijnSchool tussen de groepen, de groepen van IKC Groenewei. Juf Suzanne legt uit
hoe dit gekomen is en geeft aan dat dat zo spoedig mogelijk wordt opgelost. Er wordt aan gewerkt.
5. Financiële stand van zaken
- Overzicht
Karla licht de financiële stand van zaken toe aan de hand van het overzicht.
- Jaarrekening 2019-2020
Er is begonnen met de opzet van de jaarrekening. Deze is grotendeels klaar. Er wordt nog een kleine
wijziging aangebracht ten aanzien van de kosten voor de Schoolschrijver, deze komen eerst op de
balans aangezien dit kosten zijn voor komend schooljaar. Verder moet er een kascommissie worden
opgezet, die een controle zal uitvoeren. Er zijn 2 namen genoemd, deze personen zullen gevraagd
worden om de controle uit te voeren.
In het schooljaar 2019-2020 is een klein verlies gemaakt van € 672,24. Hier kan na de controle
eventueel nog een kleine correctie op komen. De kaspositie is nog ruim voldoende.
- Begroting 2020-2021
Karla heeft een voorzet gedaan voor de begroting. Ze is uitgegaan van de bedragen van vorig jaar.
Het is lastig om nu te bepalen welke kosten er gemaakt zullen worden in verband met de situatie
rondom Corona, en het feit dat er nog veel onduidelijk is ten aanzien van wat er dit jaar wel en niet
zal mogen worden georganiseerd. Alleen de kosten voor de sportcommissie zijn iets verhoogd, dit in
verband met het feit dat dit jaar zowel de groepen 5 als 6 gaan schaatsen. Vorig schooljaar hebben
de groepen 5 niet kunnen schaatsen door de Corona perikelen.
Er volgt een negatief resultaat uit de begroting. Echter voor een aantal commissies is ruim begroot,
en het aantal leerlingen is dit schooljaar hoger dan waar mee gerekend wordt, wat in potentie
betekent dat er wellicht meer vrijwillige ouderbijdrage binnenkomt.
De OV zal dit jaar kritisch naar de uitgaven moeten blijven kijken. En goed de begroting in het
achterhoofd houden bij uitgaven die worden aangevraagd die nu niet in de begroting zijn
opgenomen.
- Hoogte ouderbijdrage
Aangezien het lastig is om op dit moment te bepalen welke activiteiten er dit jaar plaats kunnen
vinden in verband met Corona, is het lastig te bepalen welke kosten er gemaakt gaan worden. Dit
heeft de OV ertoe doen besluiten om de vrijwillige ouderbijdrage gelijk te houden aan afgelopen jaar,
en geen verhoging door te voeren.
Actie Chantal: Personen voor kascontrole vragen
Actie Karla: Kascontrole inplannen
6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
- Afscheid Groep 8
o Voorstelling musical
Groep 8 heeft in de laatste schoolweek nog haar verfilmde musical aan de ouders kunnen laten zien
middels een aantal voorstellingen in DOT. De communicatie hieromtrent tussen school en de OV liep
erg chaotisch. Uiteindelijk was de afspraak dat de helft van de kosten die hiervoor gemaakt zouden
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worden door de OV gedekt zouden worden en de helft aan de ouders zou worden gevraagd.
Uiteindelijk was het toegangskaartje voor de ouders een dusdanig bedrag dat de aanvulling vanuit de
OV niet meer nodig bleek.
Voor een eventuele volgende keer is het wenselijk dat de communicatie beter verloopt, en dat er een
verantwoordelijke leerkracht direct communiceert met de penningmeester. Juf Suzanne zal dit
tevens met het team bespreken.
o Kosten afscheidscadeau
De kosten voor het afscheidscadeau waren hoger dan was afgesproken. Vanuit de OV is duidelijk
aangegeven wat het budget was voor het afscheidscadeau. Ouders van de groepen 8 hebben het
afscheidscadeau geregeld (een vriendentijdschrift). De OV heeft wel de totale kosten betaald. Een
volgende keer moet hier beter over gecommuniceerd worden en zal er direct met de
penningmeester contact moeten worden opgenomen indien er aanvullende kosten worden gemaakt.
Hier moeten dan afspraken over worden gemaakt. Juf Suzanne zal dit tevens met het team
bespreken.
- Broodtrommels
Aangezien het afgelopen schooljaar een jubileumjaar was voor Meander, 10 jarig bestaan, maar dit
helaas niet gevierd kon worden op de gewenste manier, heeft de OV voor alle leerlingen en
leerkrachten een duurzame broodtrommel aangeschaft. Dit om het jubileum niet zomaar voorbij te
laten gaan. Door zowel de leerlingen als de leerkrachten is dit zeer gewaardeerd.
- Gele hesjes
De OV heeft nieuwe gele hesjes aangeschaft voor de dependance. De hesjes worden onder andere
gebruikt bij het fietsen van de verschillende klassen naar de gymzaal in Vinkhuizen.
- Werving nieuwe OV leden
De OV is op zoek naar nieuwe leden. Voor de vakantie hebben we 1 nieuw lid mogen verwelkomen.
We hebben nog zeker 2, en het liefst 3, nieuwe leden nodig. Dit omdat er al iemand gestopt is, een
aantal op korte termijn wil stoppen of moet stoppen door verhuizing. Er zal nogmaals een
wervingstekst op MijnSchool worden geplaatst. Ook de voorzitter zal op korte termijn stoppen, voor
nu nemen eerst de penningmeester en secretaris deze taken over.
Actie juf Suzanne: Communicatie rondom voorstelling groep 8 met team bespreken
Actie juf Suzanne: Communicatie en uitgaven rondom afscheidscadeau met leerkrachten groep 8
bespreken
Actie Chantal: Plaatsen van wervingstekst voor nieuwe leden op MijnSchool en tekst tevens aan juf
Suzanne sturen
7. Lopende voorbereidingen / activiteiten
- Presentatie jaarverslag dinsdag 22 september 2020
Normaal gesproken is er altijd een avond op school waarop ouders worden uitgenodigd om bij de
presentatie van het jaarverslag van de OV aanwezig te zijn. Door Corona zal dat dit jaar niet mogelijk
zijn. De OV zal daarom de stukken digitaal delen, en hierop kan gereageerd worden. De OV zal dit
een week van te voren ook aankondigen op MijnSchool.
Verzoek aan alle OV leden om een verslag aan te leveren over de door haar georganiseerde
activiteiten, aan te leveren aan Karla.
- Kinderboekenweek 30/9 - 9/10
De voorbereidingen van de Kinderboekenweek zijn reeds gestart. Er wordt op dit moment
geïnventariseerd wat wel en niet kan, zoals de start op het schoolplein (met ouders en kinderen), de
boekenmarkt, ect.
- NL Leest groep 7&8 2/11 – 26/11
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Dit is geen activiteit voor de OV. Hier wordt vanuit de groepen zelf door de leerkracht aandacht aan
besteed.
- Sint Maarten 11 november 2020
Er zal overlegd worden met de leerkrachten wat de OV dit jaar gaat doen met Sint Maarten.
Voorgaande jaren is er een kleinigheidje of iets van fruit gekocht, wat de leerkracht bij het zingen kan
uitdelen aan de kinderen.
- Sinterklaas 4 december 2020
Sinterklaas wordt dit jaar op vrijdag 4 december gevierd, aangezien 5 december een zaterdag is.
Binnenkort zullen de voorbereidingen voor Sinterklaas worden opgepakt. Het is nog even afwachten
op welke manier het feest gevierd kan worden in Coronatijd. De Sinterklaaspakketten behorende bij
het Sinterklaasjournaal zijn reeds besteld, voor de groepen 1 tot en met 5.
Actie Chantal: Een week voor de ALV aankondigen dat het jaarverslag en de jaarrekening digitaal zal
worden aangeboden op MijnSchool
Actie Chantal: Op de dag van de ALV het jaarverslag en de jaarrekening plaatsen op MijnSchool
Actie OV: Aanleveren tekst inzake de georganiseerde activiteiten aan Karla
Actie Christa: Half oktober contact opnemen met leerkrachten inzake traktatie Sint Maarten
8. Rondvraag
Juf Suzanne heeft nog 2 punten voor de rondvraag.
- Het herijken van het Meanderfeest
- Gelijkelijk verdelen van de opbrengsten van de Paasactie
Op het moment dat deze activiteiten gaan spelen zullen we deze punten op de agenda zetten en
bespreken.
Actie Suzanne: Herijken Meanderfeest op agenda zetten
Actie Suzanne: Verdeling paasactie op agenda zetten
9. Afsluiting en datum volgende overleg
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 7 oktober 2020 om 20:00 uur.
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Actielijst
Suzanne

18 augustus 2020
Herijken Meanderfeest op agenda zetten
Verdeling paasactie op agenda zetten

Chantal

Personen voor kascontrole vragen
Plaatsen van wervingstekst voor nieuwe leden op MijnSchool en tekst tevens aan juf Suzanne
sturen
Een week voor de ALV aankondigen dat het jaarverslag en de jaarrekening digitaal zal worden
aangeboden op MijnSchool
Op de dag van de ALV het jaarverslag en de jaarrekening plaatsen op MijnSchool

Karla

Kascontrole inplannen

Dagelijk Bestuur
Christa

Half oktober contact opnemen met leerkrachten inzake traktatie Sint Maarten

Marije
Mien
Heleen
Evelien
OV

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

Juf Suzanne

Communicatie rondom voorstelling groep 8 met team bespreken
Communicatie en uitgaven rondom afscheidscadeau met leerkrachten groep 8 bespreken
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