Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. donderdag 2 september 2021
via MS Teams
van 20:00 uur tot 21:15 uur

Aanwezig: Jill Starke (voorzitter), Chantal Timmer (secretaris), Karla Visser (penningsmeester),
Jolanda Schreuder, Alinda van der Mei, Acke de Groot - Lemstra, Michelle Hartgens, Berdien
Staats
Afwezig: Marije Kaspers
1. Opening en mededelingen
Jill opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten.
Jill en Chantal hebben vanochtend kennisgemaakt met de nieuwe directeur van OBS Meander,
Nadine Wiegman. Ze is erg actief en betrokken. Zij zal niet bij de OV vergaderingen
plaatsnemen, maar een vertegenwoordiger vanuit het leerkrachtenteam. Er is gesproken over
de activiteiten waar de OV bij betrokken is, en wat er van elkaar verwacht wordt.
2. Notulen vergadering 14 juni 2021
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst
Actielijst
Voorzitter
Chantal

14 juni 2021

2 september 2021

Uitzoeken kosten sinterklaaskostuum en bespreken met
sintcommissie Rietzee
Blijft op actielijst staan
Kaarten en cadeaubonnen regelen voor Nynke, Tonnie en
Maartje
Is gebeurd

Karla

Kaarten en cadeaubonnen regelen voor Nynke, Tonnie en
Maartje
Is gebeurd

Alinda

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe
duurzame versiering

Blijft op actielijst staan

Michelle

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe
duurzame versiering

Blijft op actielijst staan

OV

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen

Blijft op actielijst staan

Nynke

Factuur musical naar Karla sturen

Is gebeurd

4. Binnengekomen stukken
E zijn geen binnengekomen stukken.
5. Financiële stand van zaken
- Financiële stand van zaken
o Overzicht

Het overzicht wordt doorgenomen en door Karla toegelicht.
o Jaarrekening 2020-2021
De jaarrekening wordt doorgenomen en door Karla toegelicht. Er vindt binnenkort nog een
kascontrole plaats, hier wordt een afspraak voor ingepland.
o Jaarverslag 2020-2021
Het jaarverslag wordt doorgenomen en door Chantal toegelicht.
- Begroting 2021-2022
o Hoogte ouderbijdrage 2021-2022
De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt voor het schooljaar 2021-2022 € 29,50. Dit
bedrag wordt definitief vastgesteld na de ALV.
o (Concept) begroting 2021-2022
De concept begroting wordt doorgenomen en door Karla toegelicht. De hoogte van de
vrijwillige ouderbijdrage wordt aangepast aan het nieuwe bedrag. Er worden een aantal
aanpassingen gedaan. Het budget voor de Sportcommissie gaat iets omlaag, het begrote
bedrag is de afgelopen jaren altijd meer dan toereikend geweest en kan dus iets omlaag. Het
budget van de Commissie Kleine Feestjes gaat iets omhoog, aangezien de kosten voor het
afscheid van groep 8 de afgelopen jaren structureel boven begroting lagen. Het budget voor de
Sinterklaascommissie gaat omhoog, aangezien er steeds meer kinderen op school komen, en
omdat er wordt overwogen om een Sinterklaaskostuum aan te schaffen (dit bespaart de
jaarlijkse kosten voor de huur en het schminken). Het budget voor de Kerstcommissie gaat ook
omhoog, aangezien er komend schooljaar nieuwe en duurzame decoratie moet worden
aangeschaft, en er een extra klas is.
Actie Karla: Definitief maken jaarrekening
Actie Chantal: Definitief maken jaarverslag
Actie Karla: Aanpassen begroting en overdragen aan Jolanda
6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
- Schoolfoto
De schoolfoto’s zijn geweest. Dit is soepel verlopen en binnen de afgesproken tijden. Ook van
de groepen 8 zijn mooie afscheidsfoto’s gemaakt.
- Meanderbingo
De Meanderbingo was geslaagd. De kinderen en gezinnen hebben veel plezier gehad. En er zijn
mooie prijzen gewonnen. De prijzen waren door een vertraging bij PostNL wel erg laat binnen,
hierdoor konden deze pas op de laatste schooldag worden uitgedeeld. Groep 8 was toen al niet
meer op school aanwezig. Er ligt nog 1 prijs voor een groep 8 leerling, hierover zal overlegd
worden met de administratie inzake adres of broertje/zusje op school.
- Afscheid Groep 8
o Voorstelling musical
Er is een film gemaakt van de musical. Deze is vertoond aan de ouders.
o Afscheidscadeau
Het afscheidscadeau is uitgezocht en uitgedeeld door de leerkrachten van de groepen 8.
- Kleine feestjes (afscheid Nynke, Maartje, Tonnie, Eline, Carmen)

Er zijn kaartjes en cadeaubonnen verstuurd aan Nynke, Maartje en Tonnie. Zij hebben de OV
altijd goed geholpen en ondersteund. We wensen hun veel succes bij hun verdere carrière. Naar
Eline en Carmen is tevens een kaart gestuurd om hen veel succes te wensen bij hun verdere
carrière.
7. Update lopende voorbereidingen/activiteiten
- Presentatie jaarverslag (datum vaststellen – digitaal of fysiek)
De presentatie van het jaarverslag zal zijn op 30 september 2021. Dit zal digitaal gebeuren. Dit
betekent dat de jaarrekening en het jaarverslag via MijnSchool zullen worden gedeeld met de
ouders. Zij kunnen via de OV mail reageren. De keuze om het op deze manier te doen is gelijk
aan vorig schooljaar. Er zijn nog altijd Coronamaatregelen van kracht. Dit maakt het lastig om
groepen mensen uit te nodigen op school.
- Schoolkaarten actie
Het idee is om met kerst een schoolkaartenactie te doen. Hiermee kunnen de leerlingen geld
ophalen/verdienen voor hun klas. Van dit geld kunnen ze materialen voor in de klas kopen.
- Kinderboekenweek 6 t/m 17 oktober 2021
De voorbereidingen zijn reeds van start gegaan. Een eerste overleg staat gepland.
- Plantsoenloop 6 november 2021
Binnenkort kan er ingeschreven worden voor de Plantsoenloop. Acke zal uitzoeken hoe dat dit
jaar gaat. De Plantsoenloop is overgestapt op een digitaal systeem voor de inschrijvingen.
- Sint Maarten 11 november 2021
Berdien pakt dit op. Ze zal te zijner tijd contact opnemen met de Sint Maarten commissie op
school (leerkrachten).
- Sinterklaas 3 december 2021 (5 dec is op zondag)
De Sinterklaasjournaalpakketten zijn reeds besteld, en zullen in november worden geleverd. In
de eerste week van oktober zal er een eerste overleg worden gepland samen met de
leerkrachten, en de OR en leerkrachten van de Rietzee.
Actie Chantal: Bericht op MijnSchool plaatsen inzake digitaal delen van documenten voor ALV
Actie Chantal: Op 30 september de jaarrekening en het jaarverslag plaatsen op MijnSchool
Actie Jill en Chantal: Schoolkaarten actie uitzoeken
Actie Acke: Inschrijvingen Plantsoenloop uitzoeken en organiseren
Actie Berdien: Te zijner tijd contact opnemen met leerkrachten inzake Sint Maarten
8. OV
- Afscheid Mien en Christa
Er zal een kaart en cadeaubon worden verstuurd aan Mien en Christa, om te bedanken voor
hun inspanningen voor de OV. Chantal zal dit regelen.
- Inschrijvingen KvK
Chantal zal uitzoeken of dit volledig digitaal kan of dat hier formulieren voor moeten worden
geprint en ingevuld. Karla en Suzanne moet worden uitgeschreven, en Jill en Jolanda moeten
worden ingeschreven.
- Indeling commissies

Najaar actie
Sinterklaascommissie
Kerstcommissie
Sportcommissie

-

Leescommissie
Meanderfeestcommissie
Kleine feestjes commissie

-

Chantal en Jill
Chantal en Suzanne (?, dit wordt nog overlegd)
Alinda en Michelle
Acke, aangevuld met iemand van de OV die op dat
moment kan helpen
Berdien en Marije
Jill en Jolanda
wordt verdeeld op moment van activiteit en wordt door
OV gezamenlijk opgepakt

De indeling van de commissies blijft zoals hier boven aangegeven.
Karla neemt met deze vergadering afscheid van de OV. Jolanda neemt het
penningmeesterschap van haar over.
Actie Chantal: Kaarten en cadeaubonnen kopen en versturen aan Mien en Christa
Actie Chantal: Een en ander uitzoeken inzake inschrijvingen KvK
Actie Karla en Jolanda: Overdragen administratie van Karla naar Jolanda
9. Rondvraag
Er zijn verder geen punten voor de rondvraag.
10. Afsluiting en datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal zijn op donderdag 14 oktober 2021, om 20:00 uur (waarschijnlijk in
de lerarenkamer op school).

Actielijst
Jill

2 september 2021
Schoolkaarten actie uitzoeken

Chantal

Uitzoeken kosten sinterklaaskostuum en bespreken met sintcommissie Rietzee
Definitief maken jaarverslag
Bericht op MijnSchool plaatsen inzake digitaal delen van documenten voor ALV
Op 30 september de jaarrekening en het jaarverslag plaatsen op MijnSchool
Schoolkaarten actie uitzoeken
Kaarten en cadeaubonnen kopen en versturen aan Mien en Christa
Een en ander uitzoeken inzake inschrijvingen KvK

Karla

Definitief maken jaarrekening
Aanpassen begroting en overdragen aan Jolanda
Overdragen administratie van Karla naar Jolanda

Jolanda

Overdragen administratie van Karla naar Jolanda

Marije
Berdien

Te zijner tijd contact opnemen met leerkrachten inzake Sint Maarten

Acke

Inschrijvingen Plantsoenloop uitzoeken en organiseren

Alinda

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe duurzame versiering

Michelle

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe duurzame versiering

OV

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen

School

