Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. woensdag 6 januari 2021
te Groningen, Microsoft Teams
van 20:00 uur tot 21:00 uur

Aanwezig: Karla Visser (voorzitter en penningmeester), Chantal Timmer (secretaris), Marije Kaspers,
Christa Wassens, Mien Hak, Jolanda Schreuder, Jill Starke, Alinda van der Mei, Acke de Groot Lemstra, Michelle Hartgers, Nynke Weidema
Afwezig: 1. Opening en mededelingen
Karla opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten.
2. Notulen vergadering 18 november 2020
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst
De actielijst wordt bij langs gelopen:
Actielijst
Voorzitter

Chantal

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

6 januari 2021
Wordt door commissie in gang gezet
Is besproken tijdens vergadering

Vlak voor de kerstvakantie bericht plaatsen op
MijnSchool inzake herinnering vrijwillige ouderbijdrage
Nieuwe leden toegang verlenen tot Google Drive

Is gebeurd
Is gebeurd, maar nog niet bij iedereen gelukt

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen

Blijft op actielijst staan

Karla
Dagelijk Bestuur
Christa
Marije
Mien
Jill
Jolanda
Acke
Alinda
Michelle
OV
Nynke

Er wordt gesproken over de verdeling van de paas-/voorjaarsactie. Er is destijds gekozen om de
opbrengsten per klas te verdelen naar rato van verkopen. Dit betekent dat er verschillen ontstaan
tussen de klassen, maar hier hebben de kinderen ook hard hun best voor gedaan. We willen dit
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daarom zo houden en niet over gaan naar een totale opbrengst en dan gelijkelijk verdelen over de
klassen. Het is juist erg leuk om met de juf/meester een doel te bepalen en te proberen deze te
behalen met de verkopen. De kinderen hebben dan ook het gevoel dat ze zich inzetten voor iets
extra’s in de eigen klas. Er zal nog wel nagedacht worden over wanneer de gelden verdeeld en
besteed worden. Nu is het vaak later in het schooljaar, waardoor de klas die het verdiend heeft er
weinig plezier van heeft.
Actie Christa: Met commissie nadenken over wanneer geld paas-/voorjaarsactie wordt overhandigd
aan klas
Actie Chantal: Opnieuw een melding/link toesturen aan de nieuwe leden inzake Google Drive
4. Binnengekomen stukken
- Verzoeken vanuit klassen/ouders
Er zijn geen verzoeken binnengekomen.
5. Financiële stand van zaken
- Overzicht
Karla licht het financiële overzicht toe. Er heeft een verrekening plaatsgevonden voor de kosten van
het Sinterklaasfeest. De Rietzee heeft hiervoor een bedrag aan ons overgemaakt. Verder zijn er
kosten gemaakt door de kerstcommissie.
- Update ouderbijdrage
Vlak na de kerstvakantie is er een herinnering uitgegaan inzake de vrijwillige ouderbijdrage. Naar
aanleiding hiervan komen er weer betalingen binnen.
- Inleveren originele bonnen
Karla licht nogmaals toe dat het belangrijk is om de originele bonnen en facturen in te leveren. Op
basis hiervan kan het bedrag vergoed worden. De administratie, waar deze bonnen onderdeel van
zijn, worden elk jaar gecontroleerd door de kascommissie, daarnaast dient de administratie van een
vereniging 7 jaar bewaard te worden. Het is belangrijk de originele bonnen te bewaren en in te
leveren, ook als er anderen gevraagd wordt iets te kopen. Als de bon of factuur digitaal geleverd
wordt is dit uiteraard ook voldoende, deze zal dan geprint bij de administratie gevoegd worden.
6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
- Sinterklaas
Het Sinterklaasfeest is goed verlopen. Uiteraard was het anders dan andere jaren. Sinterklaas is niet
op school geweest, er is een film opgenomen. De kinderen waren enthousiast over de film, de film is
tevens gedeeld met de ouders via MijnSchool. De Sint en de Pieten vonden het erg leuk om zo’n film
op te nemen. Wat ze wel misten was de interactie met de kinderen.
Er is met de sinterklaascommissies van beide scholen gesproken over de aanschaf van een volledig
sinterklaaskostuum. Dit is een forse investering, van tussen de 600 en 800 euro, echter bespaart een
jaarlijkse uitgave aan Koopal van 185 euro. Het zal een gezamenlijke investering zijn van de Rietzee
en de Meander. Dit zal verder onderzocht en besproken worden met de Rietzee.
- Kerst
Er waren allerlei leuke dingen bedacht voor kerst, echter in de week van het kerstdiner werd de
lockdown afgekondigd. Hierdoor hebben geen van de activiteiten doorgang kunnen vinden. Op de
laatste dag van school zijn de ijsjes nog uitgedeeld. Dit vonden de kinderen erg lekker. De
kerstcommissie heeft wel geconstateerd dat een deel van de versieringen aan vervanging toe is. Dit
zal, op een moment dat het kan, uitgezocht worden. Er zal nieuwe duurzame versiering worden
aangeschaft.
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Actie Chantal: Uitzoeken kosten sinterklaaskostuum en bespreken met sintcommissie Rietzee
Actie Alina en Michelle: Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe duurzame versiering
7. Lopende voorbereidingen / activiteiten
- Voorleesdagen/voorleesontbijt
Op 20 januari 2021 beginnen de voorleesdagen. In verband met de lockdown kan er niet op school
ontbeten worden en voorgelezen door de groepen 8. Er zal een oproep uitgaan naar alle ouders en
kinderen van de groepen 1 tot en met 3 om in de pyjama met een ontbijtje de teamsmeeting in te
gaan. De juf zal dan aan de kinderen voorlezen. Verder zal er door alle klassen (digitaal) aandacht
worden besteed aan de voorleesdagen. Er wordt nog een informatiebrief aan de ouders verstuurd.
- Paas-/voorjaarsactie
Het verzoek aan de commissie Kleine Feestjes om een leuk idee te bedenken voor een voorjaarsactie,
en een manier om dit uit te voeren. Christa zal dit oppakken samen met Jolanda en Acke.
- Schoolschaatsen
Acke heeft contact gehad met Kardinge over wanneer zij verwachten weer open te kunnen en of er
dan nog geschaatst kan worden. Als Kardinge conform verwachting weer open gaat is er voldoende
ruimte om te komen schoolschaatsen. Ouders mogen niet mee naar binnen, maar kunnen de
kinderen voor de deur afzetten. De juf/meester mag uiteraard wel mee naar binnen. Indien de
lockdown, en dus de sluiting van Kardinge, wordt verlengd is de verwachting dat de ijsbaan niet meer
open gaat. Acke gaat tevens nadenken over mogelijke alternatieven voor het schaatsen, zoals
inlineskaten of skeeleren.
- Meanderfeest
Het Meanderfeest is nog ver weg, maar misschien wel goed om alvast na te denken over het feest en
een eventuele andere opzet. Jill en Jolanda gaan dit oppakken en zullen ook contact opnemen met
de Meandercommissie-docenten.
Actie Christa: Bedenken voorjaarsactie, samen met Jolanda en Acke
Actie Acke: Bedenken mogelijke alternatieven schoolschaatsen
Actie Jill: Nadenken over Meanderfeest, samen met Jolanda, en eventueel met docenten-commissie
8. Afscheid leden OV
Normaal gespreken nemen we afscheid van leden onder het genot van een hapje en een drankje,
echter dat is in deze tijd niet mogelijk. Er zal daarom een kaart met een cadeaubon toe worden
gestuurd aan Susanne, Evelien en Suzanne.
Actie Christa: Kaart met cadeaubon toesturen aan oud leden
9. Rondvraag
Volgens de statuten bestaat de OV uit maximaal 9 leden, waarvan 3 het dagelijks bestuur vormen.
We zijn nu met 10 leden, waarvan 2 het dagelijks bestuur vormen. Op zich is het niet erg dat we nu
met 10 leden zijn, dit betekent dat we niet direct op zoek hoeven naar vervanging als iemand
uitstapt/stopt. We zouden wel graag weer een nieuwe voorzitter aanstellen aangezien deze positie
momenteel vacant is. Een oproep aan de leden van de OV om na te denken over het voorzitterschap.
Actie OV: Nadenken over voorzitterschap
10. Afsluiting en datum volgende overleg
De volgende vergadering zal zijn op woensdag 18 februari 2021 om 20:00 uur.

3

Actielijst
Voorzitter

6 januari 2021

Chantal

Opnieuw een melding/link toesturen aan de nieuwe leden inzake Google Drive
Uitzoeken kosten sinterklaaskostuum en bespreken met sintcommissie Rietzee

Karla
Christa

Met commissie nadenken over wanneer geld paas-/voorjaarsactie wordt overhandigd aan klas
Bedenken voorjaarsactie, samen met Jolanda en Acke
Kaart met cadeaubon toesturen aan oud leden

Marije
Mien
Jill

Nadenken over Meanderfeest, samen met Jolanda, en eventueel met docenten-commissie

Jolanda
Acke

Bedenken mogelijke alternatieven schoolschaatsen

Alinda

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe duurzame versiering

Michelle

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe duurzame versiering

OV

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen
Nadenken over voorzitterschap

Nynke
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