Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. donderdag 14 oktober 2021
via MS Teams
van 20:00 uur tot 21:15 uur

Aanwezig: Jill Starke (voorzitter), Chantal Timmer (secretaris), Jolanda Schreuder
(penningsmeester), Acke de Groot - Lemstra, Dita Schot (leerkracht)
Afwezig: Alinda van der Mei, Marije Kaspers, Michelle Hartgens, Berdien Staats
1. Opening en mededelingen
Jill opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten.
Dita sluit vanaf nu aan bij de OV vergaderingen als afgevaardigde van de school/leerkrachten.
Berdien heeft aangegeven te stoppen met de OV. Toen zij destijds Nynke benaderde of ze iets
voor de school kon betekenen, wilde ze graag iets doen op haar vakgebied Geschiedenis. Daar
was op dat moment geen ruimte voor. Nynke heeft Berdien toen naar de OV doorverwezen. Nu
ligt er een vraag van juf Marloes om daadwerkelijk iets op het gebied van geschiedenis op
school te betekenen. Berdien gaat dit oppakken. Dit betekent dat ze zal stoppen met haar OV
activiteiten.
2. Notulen vergadering 2 september 2021
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst

Actielijst
Jill

Chantal

2 september 2021
Schoolkaarten actie uitzoeken

14 oktober 2021
Wordt aan gewerkt, komt later terug op agenda

Er wordt dit jaar geen kostuum gekocht voor Sint. Moet
heel goed bewaard worden, haren en baard moeten
Uitzoeken kosten sinterklaaskostuum en bespreken met gekamd worden, vergt veel onderhoud. We houden het
sintcommissie Rietzee
eerst bij Koopal
Definitief maken jaarverslag
Is gebeurd
Bericht op MijnSchool plaatsen inzake digitaal delen van
documenten voor ALV
Is gebeurd
Op 30 september de jaarrekening en het jaarverslag
plaatsen op MijnSchool
Is gebeurd
Schoolkaarten actie uitzoeken
Wordt aan gewerkt, komt later terug op agenda
Kaarten en cadeaubonnen kopen en versturen aan Mien
en Christa
Blijft op de lijst staan, Karla wordt ook toegevoegd
Een en ander uitzoeken inzake inschrijvingen KvK
Is gebeurd

Karla

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

Is gebeurd
Is gebeurd
Kan pas als bankgegevens zijn overgeschreven

Jolanda

Overdragen administratie van Karla naar Jolanda

Kan pas als bankgegevens zijn overgeschreven

Inschrijvingen Plantsoenloop uitzoeken en organiseren

Is gebeurd

Marije
Berdien
Acke
Alinda

Michelle

OV

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe
duurzame versiering
Te zijner tijd contact opnemen met leerkrachten inzake
Sint Maarten

Blijft op actielijst staan
Wordt aan gewerkt, komt later terug op agenda

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe
duurzame versiering
Te zijner tijd contact opnemen met leerkrachten inzake
Sint Maarten

Wordt aan gewerkt, komt later terug op agenda

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen

Blijft op actielijst staan

Blijft op actielijst staan

School

4. Binnengekomen stukken
E zijn geen binnengekomen stukken.
5. Financiële stand van zaken
- Financiële stand van zaken
o Overzicht
Het overzicht wordt doorgenomen en toegelicht. De inschrijvingen in de KvK zijn allemaal
geregeld. Nu hoeft alleen de bank nog overgezet te worden van Karla naar Jolanda.
o Ouderbijdrage
Er zal een bericht uit moeten worden gestuurd op MijnSchool inzake de vrijwillige
ouderbijdrage. Chantal zal hier een opzet voor maken, en op MijnSchool plaatsen. Jolanda zal
uitzoeken hoe ons Mollie account werkt en hoe er betaallinks aangemaakt kunnen worden.
Hiermee hebben de ouders dit jaar ook de mogelijkheid direct via een linkje te betalen.

Actie Chantal: Opzet maken bericht vrijwillige ouderbijdrage
Actie Chantal: Bericht vrijwillige ouderbijdrage plaatsen op MijnSchool
Actie Jolanda: Uitzoeken Mollie account en betaallinks
6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
- Publicatie jaarverslag, jaarrekening en begroting / ALV
Er zijn helaas geen reactie ontvangen op de publicatie van de jaarstukken op MijnSchool.
7. Update lopende voorbereidingen/activiteiten
- Kinderboekenweek 6 t/m 17 oktober 2021
De Kinderboekenweek loop goed. De speurtocht was weer geslaagd, veel enthousiaste
kinderen. Groep 3 en 4 hebben ook nog gezamenlijk gelezen, tutorlezen. Erg leuk. Op 15
oktober is de afsluiting met de boekenmarkt.
- Plantsoenloop 6 november 2021
De inschrijvingen zijn gedaan voor de plantsoenloop, dit moest voor 10 oktober. Er hebben zich
81 kinderen via de OV ingeschreven en nog 11 rechtstreeks bij de organisatie. Zij krijgen ook een
Meandershirt mee om in te lopen. Er zal komende week nog een bericht naar de leerkrachten
worden gestuurd inzake het uitdelen van de startnummers en de Meandershirts in de klassen.
En er moet nog een bericht worden geplaatst op Mijnschool met de laatste informatie voor de
ouders.
- Sint Maarten 11 november 2021
Alinda en Michelle hebben naast de activiteiten rondom kerst, die nu reeds starten, weinig tijd
om ook overleggen bij te wonen inzake Sint Maarten. Jill neemt deze commissie over en zal
contact opnemen met juf Suzanne en juf Alies om te overleggen.
- Schoolkaartenactie
Jill heeft de eerste informatie opgevraagd bij Schoolkaarten.nl en Tekenfund.nl. Schoolkaarten
werkt alleen met langs de deuren gaan, bij Tekenfund heeft elk kind zijn/haar eigen webshop
met producten op basis van de gemaakte tekening. Chantal en Jill gaan dit verder uitzoeken.
Wordt vervolgd.
- Sinterklaas 3 december 2021 (5 dec is op zondag)
De voorbereidingen voor Sinterklaas zijn in volle gang. We hebben een nieuwe sinterklaas, we
hebben 4 (misschien 5) pieten, alle cadeaus zijn besteld, alle traktaties zijn besteld, binnenkort
worden de pakketten voor het sinterklaasjournaal geleverd. Op 12 november gaan we de school
versieren. Op 22 november worden alle cadeautjes ingepakt. We zoeken alleen nog iemand die
die dag foto’s wil maken.
- Kerst
De voorbereidingen voor kerst zijn reeds gestart. Binnenkort wordt alle kerstversiering
uitgezocht, en een inventarisatie gemaakt.
Actie Chantal: Bericht per mail versturen aan de leerkrachten inzake de Plantsoenloop
Actie Chantal: Bericht plaatsen MijnSchool voor ouders met laatste info inzake de Plantsoenloop
Actie Jill: Contact opnemen met Suzanne en Alies inzake Sint Maarten
Actie Chantal en Jill: Schoolkaartenactie verder onderzoeken

8. Rondvraag
Jill vraagt of we al een overzicht hebben gekregen van Nadine van alle commissies op school en
welke leerkrachten daar in zitten. Die hebben we nog niet ontvangen. Chantal gaat hier achter
aan.
Dit was Dita haar eerste vergadering. Er zal nog iemand vanuit school bijkomen, zodat ze elkaar
kunnen afwisselen. Dita zal na elke vergadering een kort verslagje richting de leerkrachten
sturen over wat er besproken is bij de OV.
Actie Chantal: Nadine mailen inzake overzicht leerkrachten en commissies
9. Afsluiting en datum volgende vergadering
De volgende vergadering zal zijn op maandag 15 november 2021, om 20:00 uur (in de
lerarenkamer op school).
Actielijst
Jill

14 oktober 2021
Schoolactie uitzoeken
Contact opnemen met Suzanne en Alies inzake Sint Maarten

Chantal

Schoolactie uitzoeken
Kaarten en cadeaubonnen kopen en versturen aan Mien, Christa en Karla
Opzet maken bericht vrijwillige ouderbijdrage
Bericht vrijwillige ouderbijdrage plaatsen op MijnSchool
Bericht per mail versturen aan de leerkrachten inzake de Plantsoenloop
Bericht plaatsen MijnSchool voor ouders met laatste info inzake de Plantsoenloop
Nadine mailen inzake overzicht leerkrachten en commissies

Karla

Overdragen administratie van Karla naar Jolanda

Jolanda

Overdragen administratie van Karla naar Jolanda
Uitzoeken Mollie account en betaallinks

Marije
Berdien
Acke
Alinda

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe duurzame versiering

Michelle

Uitzoeken kerstversiering en aanschaffen nieuwe duurzame versiering

OV

Aanleveren alle originele bonnetjes en facturen

School

