Notulen van de vergadering van de oudervereniging
d.d. dinsdag 11 juni 2019
te Groningen, bij OV lid thuis
van 20:15 uur tot 21:45 uur

Aanwezig: Suzanne Geerts (voorzitter), Karla Visser (penningmeester), Chantal Timmer (secretaris),
Evelien Riedstra, Suzanne van der Velde, Nynke Weidema
Afwezig: Christa Wassens, Mien Hak, Marije Kaspers
1. Opening
Suzanne opent de vergadering. Iedereen wordt welkom geheten.
2. Notulen vergadering 8 mei 2019
De notulen zijn akkoord. De notulen worden hierbij vastgesteld.
3. Actielijst
De actielijst wordt bij langs gelopen:
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Actielijst 8 mei 2019
Suzanne Nadenken andere vorm presenteren jaarstukken
Innen vrijwillige ouderbijdrage agenderen laatste
vergadering schooljaar
Eerste vergadering nieuwe schooljaar lustrum
commissie op agenda zetten
Geld paasactie ophalen en storten
Aanleveren tekst voor op website
Chantal

Karla

Bericht opstellen animo "weggeef-kast" en
plaatsen op MijnSchool
Berichten voor hulpouders A4D op MijnSchool
plaatsen
Mail sturen aan leerkrachten inzake uitdelen
Meandershirts

11 juni 2019
Blijft op actielijst staan
Blijft op actielijst staan
Blijft op actielijst staan
Is gebeurd
Is gebeurd

Blijft op actielijst staan
Is gebeurd
Is gebeurd

Budget Schoolschrijver opnemen in begroting
Bijhouden betalingen schoolreisjes

Blijft op actielijst staan
Blijft op actielijst staan, loopt op dit moment

Maken en toesturen/uploaden draaiboek
schaatsclinic
Opstellen en bijwerken draaiboek Plantsoenloop

Opzet is gemaakt
Opzet is gemaakt

Christa
Marije
Mien

Susanne Nadenken over concept Meanderfeest

Blijft op actielijst staan

Evelien

Blijft op actielijst staan, moet nog gebeuren

OV

Nynke

Bijwerken en toesturen draaiboek Kerst
Informeren bij Manisha en Barbara inzake status
schoolfoto

Is gebeurd

Beter aanleveren alle originele bonnetjes en
facturen
Aanpassen statuten
Inschrijvingen KvK aanpassen

Blijft op actielijst staan
Blijft op actielijst staan
Blijft op actielijst staan

Verzoek om berichten op MijnSchool over
aankomen paasactie delen met leerkrachten

Is gebeurd
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4. Binnengekomen stukken
Er zijn sinds de vorige vergadering geen nieuwe verzoeken vanuit de klassen ontvangen.
5. Financiële stand van zaken
Er komt nog altijd ouderbijdrage binnendruppelen. Dat is heel fijn.
Alle andere partijen (OBS Meander, CBS Rietzee, OC Rietzee, SKSG, sponsor ouder Meander) hebben
hun bijdrage voor het schoolplein overgemaakt. De eerste aanbetaling aan de installerende partij is
gedaan.
Het geld van de paaseitjesactie staat op de rekening, de leverancier was reeds betaald.
De betalingen van de schoolreisjes lopen ook. Nog niet iedereen heeft betaald. Voor groep 6/7 zal
een herinnering uit moeten worden gestuurd aangezien zij volgende week al op schoolreisje gaan.
Voor de andere groepen is er ook een uiterste datum aangegeven, daarna zal de balans opgemaakt
worden en eventueel herinnerd.
De factuur van de schaatsclinic is binnen en betaald. Deze is uiteindelijk via Wieke binnengekomen.
Volgend jaar duidelijk aan Kardinge aangeven dat deze naar de OV gestuurd moet worden.
Karla vraagt of er nog bonnen zijn van de Avond4Daagse. Chantal zal dit checken bij Mien.
Actie Karla: Aan leerkrachten groepen 6 en 7 aangeven dat nog niet iedereen het schoolreisje betaald
heeft en dat de ouders moeten worden herinnerd
Actie Chantal: Checken bij Mien of er nog Avond4Daagse bonnen zijn
6. Verslag activiteiten sinds vorig overleg
- Avond4Daagse
Na een wat moeizame opstart is alles verder prima verlopen. Er was voldoende hulp vanuit de
ouders, dus dat was erg fijn. Ook het uitdelen van de medailles is goed gegaan. Er was slechts één
klas die had aangegeven geen wasouder te hebben voor de shirts, deze heeft Mien opgehaald en
gewassen.
7. Update lopende voorbereidingen / activiteiten
- Schoolplein
De installateur is langs geweest. De laatste puntjes zijn besproken, partijen zijn over het plein
gelopen en hebben alles grofweg opgemeten. Komende week gaan ze beginnen met installeren
(week 25). De installatie zal 4 dagen duren. Dan zijn de grootste dingen neergezet. Door een iets
andere indeling hoeven er geen bosjes verplaatst te worden. Na de installatie van de grote
onderdelen moet er nog belijning op het plein aangebracht worden. Hiervoor zal hulp van de ouders
worden ingeroepen. Voor de belijning moet het plein goed schoongeveegd zijn. Er zal onderzocht
worden of de gemeente met een veegwagen langs zou kunnen komen. Verder zullen na installatie
tevens nog een aantal losse materialen worden geplaatst door de partijen zelf.
Vraag van Chantal is of de OV nog een extra bedrag (±€100,-) beschikbaar wil stellen voor
springtouwen, elastieken, etc, voor eigen gebruik voor de kinderen van Meander. De OV is hiermee
akkoord.
- Schoolfoto
Er is overleg geweest tussen Manisha, Barbara, Evelien en Chantal. Manisha en Barbara hebben een
rooster gemaakt, ze hebben een inschrijvingenlijst opgehangen en informatie gedeeld met de
ouders. Er hebben zich tot nu toe 75 mensen ingeschreven. Maartje zal ook helpen op de
schoolfotodagen. Mien, Evelien en Chantal helpen vanuit de OV. De fotograaf heeft aangegeven dat
ze eventueel wat flexibel kunnen zijn bij uitloop aan het eind van de middag met de broertje/zusje
foto’s. De planning overdag voor de portretfoto’s en de groepsfoto’s is waarschijnlijk ruim
voldoende. Het meest spannende onderdeel is hoe de broertje/zusje foto’s gaan verlopen.
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De foto’s op het plein moeten waarschijnlijk op een andere plek worden genomen dan voorgaande
jaren, aangezien ze aan het installeren zijn op deze dagen.
- Meanderfeest 5 juli
De voorbereidingen lopen voor het Meanderfeest. Er is een oproep geweest aan ouders om te
helpen bij het ballonvouwen en schminken. Er zijn al een aantal ouders die zich hebben opgegeven,
maar er zijn meer nodig. Er zal binnen de Meanderfeest-commissie nog gesproken gaan worden over
de luchtkussens en de risico’s hiervan. Susanne zal checken of de leverende partij gecertificeerd is
(volgens de website wel). Nynke zal navragen waar de aansprakelijkheden van dit feest liggen, bij de
school of de OV. Wellicht voor een volgend feest en voor het lustrum nadenken over alternatieven in
plaats van luchtkussens.
Kirsten en Iris stoppen volgend jaar met de organisatie van het Meanderfeest. Eva en Charysse
nemen het over. De vraag wordt gesteld of de organisatie van het Meanderfeest meer bij de OV
moet liggen en minder bij de leerkrachten, dus dat het zwaartepunt verschuift naar de OV. Een link
met de leerkrachten is wel nodig. Voor het lustrumfeest kan er actief gezocht worden naar ouders
die zouden willen meedenken en helpen.
- Cadeau Groep 8
Nynke en Suzanne zijn de leerkrachten die het afscheidscadeau voor groep 8 gaan regelen. De
donderdag voor de vakantie wordt er afscheid genomen en moet het cadeau worden aangeboden.
Na de musical (10 juli) wordt de kinderen altijd een bloem aangeboden, dit wordt vanuit de school
geregeld. Er worden afscheidsfoto’s aangeboden door de schoolfotograaf, deze zitten reeds in een
mapje. Er hoeven dit jaar dus geen lijstjes vanuit de OV geregeld te worden. Dan is er nog het
afscheidscadeau dat door de OV wordt betaald. Hiermee gaan Nynke en Suzanne aan de slag. Het
afscheidscadeau voor Groep 8 behoort tot de commissie Kleine Feestjes.
Actie Susanne: Checken of leverancier luchtkussens gecertificeerd is
Actie Susanne: Bespreken in de Meanderfeestcommissie of men wel luchtkussens wil neerzetten
Actie Nynke: Regelen cadeau Groep 8
8. Rondvraag
Karla vraagt de vergadering wat ze vinden van een kalander voor elk kind aan het begin van het
schooljaar met daarin alle verjaardagen van de leerkrachten, de margedagen, de vakanties, de
geplande uitjes en feesten, etc. De vergadering vindt het een leuk idee. Vraag is wel wat de
school/leerkrachten ervan vinden en wat de kosten zijn.
Chantal geeft aan dat Maartje heeft gevraagd naar de samenstelling van de OV voor in de schoolgids
voor komend schooljaar. Zij heeft aangegeven dat er op dit moment niets gewijzigd is ten aanzien
van afgelopen schooljaar. Suzanne geeft aan dat het goed is om iedereen even te laten uitspreken of
ze volgend schooljaar ook nog in de OV willen blijven.
Actie Nynke: Uitzoeken wat school en leerkrachten van het idee van de kalender vinden
Actie Karla: Uitzoeken wat de kosten zijn van 400 kalenders
Actie Suzanne: Verifiëren of alle bestuursleden volgend schooljaar doorgaan binnen de OV
9. Afsluiting en datum volgende overleg
Er zal geen vergadering meer zijn dit schooljaar, aangezien het over zes weken reeds zomervakantie
is. We gaan nog wel dit schooljaar afsluiten. Suzanne stuurt een datumprikker hiervoor rond.
Volgende vergadering is volgend schooljaar op woensdag 28 augustus 2019.

4

Actielijst
Suzanne

11 juni 2019
Nadenken andere vorm presenteren jaarstukken
Innen vrijwillige ouderbijdrage agenderen laatste vergadering schooljaar
Eerste vergadering nieuwe schooljaar lustrum commissie op agenda zetten
verifiëren of alle bestuursleden volgend schooljaar doorgaan binnen de OV

Chantal

Bericht opstellen animo "weggeef-kast" en plaatsen op MijnSchool
Checken bij Mien of er nog Avond4Daagse bonnen zijn

Karla

Budget Schoolschrijver opnemen in begroting
Bijhouden betalingen schoolreisjes
Aan leerkrachten groepen 6 en 7 aangeven dat nog niet iedereen het schoolreisje
betaald heeft en dat de ouders moeten worden herinnerd
Uitzoeken wat de kosten zijn van 400 kalenders

Christa
Marije
Mien
Susanne

Nadenken over concept Meanderfeest
Checken of leverancier luchtkussens gecertificeerd is
Bespreken in de Meanderfeestcommissie of men wel luchtkussens wil neerzetten

Evelien

Bijwerken en toesturen draaiboek Kerst

OV

Beter aanleveren alle originele bonnetjes en facturen
Aanpassen statuten
Inschrijvingen KvK aanpassen

Nynke

Regelen cadeau Groep 8
Uitzoeken wat school en leerkrachten van het idee van de kalender vinden
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