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Concept Notulen OV vergadering september 2014

Datum: 3 september 2014
Aanwezig:

Namens directie school:
Afwezig:
Voorzitter:
Notulist:
Verzendlijst:
Volgende vergadering:

Tijd: 20:00

Locatie: Basisschool De Kameleon

Moon de Graaf, Femke Peters, Rob
Peters, Marleen Wichgers, Joyce
Withaar, Bregje van Raaij, Lammert
Moerman, Edwin Tepass, Mandy Vrolijks,
Hein Dröge, Sandra Teeuwissen,
Wolfgang Hendrix, Christa van Zoggel-Smak,
Wendy van den Dobbelsteen,Annika van den Heuvel,
Agnes van Rodijnen.
Theo van Rossum
Ingeborg van der Vall, Bastiaan van Voorn,
Cynthia van de Mark, Rogier van Zoggel
Wolfgang Hendrix / Rob Peters
Agnes van Rodijnen
OV leden, MR en Directie
6 oktober 2014, 20:00

Agenda
1)
Opening 20:00
2)
Nieuwe OV leden!
3)
Voorlopige notulist
4)
Notulen vorige vergadering
5)
Mededelingen MT
6)
Planning vergaderdata
7)
Werkgroepen
8)
Financiën
9)
Rondvraag
10)
Sluiting

1. Opening
De voorzitter Wolfgang Hendrix opent de vergadering om 20:00.
Om vervolgens zoals is besproken in de laatste vergadering van schooljaar 20132014 het voorzitterschap ( OVV goedkeuring van de ALV) over te dragen aan Rob
Peters.
Voordat we naar punt 2 van de agenda willen gaan wordt er eerst de invulling van
het nieuwe OV bestuur besproken.
OVV goedkeuring van de ALV bestaat het bestuur uit:
Rob Peters is bestuurslid schooljaar 2014/2015
Hein Droge is penningmeester schooljaar 2014/2015
Wolfgang Hendrix secretaris schooljaar 2014/2015
Agnes van Rodijnen notuleert schooljaar 2014/2015.

2. Nieuwe ov-leden
Annika keert terug, Agnes van Rodijnen nieuw lid.
Januari 2015 graag door klassen ouders nieuwe ov-leden lobbyen vooral groep 1/2,
en 3.Dit omdat de komende twee jaar diverse leden uit de OV gaan ivm met kinderen
die naar het voorgezet onderwijs gaan.
Ook worden de klasse ouders aangesteld. De doelstelling is dat een klasse ouder
ook lid van de OV is.
Klassen ouders2014-2015:
Gr.1/2 Femke en Agnes
Gr.3 Joyce
Gr 4/5. Annika
Gr.5/6 Bregje en Christa
Gr. 7 Wolfgang
Gr. 8 Ingeborg

3. (Voorlopige) notulist.
Agnes van Rodijnen. Agnes heeft zich aangemeld als notulist.

4. Notulen vorige vergadering.
Wijziging m.b.t. de samenstelling van de kascommissie.
Joyce en Annika gaan de jaarrekening 2012-2013 en 2013-2014 nakijken, niet
Angela en Joyce. Dit moet gedaan zijn voor de komende ALV. De dames nemen zelf
contact op met Hein.
Het afscheid van Wolfgang als voorzitter stond per abuis niet in de notulen vermeld,
Dit wordt nu toegevoegd.
Theo van Rossum komt hopelijk voor de laatste keer terug op het punt
speeltoestellen Schrijverke.

Er is daaruit een budget van €2000.- vrij gekomen om de speelplaats van De
Kameleon te herinrichten, plus nog ongeveer €1600.- van de sponsorloop. De oude
speeltoestellen van ’t Schrijverke blijven op huidige locatie.
Voor de OV de kameleon is de vraag hiermede naar tevredenheid afgehandeld en
Theo wordt bedankt voor zijn inspanning
Voor de BBQ ( tijdens de intocht van de avondvierdaagse) moet een vergunning
komen, c.q. meldingsplicht gedaan worden bij de gemeente Beuningen. Dit omdat je
Muziek draait, drank-voedingswaren verkoopt.
De werkgroep neemt dit op zich.

5. Mededelingen MT.
- Combinatie groepen functioneren ieder geval de eerste weken prima binnen de
Kameleon.
- De planning voor school staat in de schoolgids, volgende week gaat deze de
deur uit samen met de jaarkalender.
- Artikel van de Gelderlander over de scholen in Beuningen zorgt voor veel onrust
onder de ouders, Er is echt nog geen sprake van scholen te sluiten/fuseren alleen
scenario’s besproken om lokalen te vullen.
- Er staan 2 leslokalen leeg. Het MT wil zien te realiseren dat er van 1 lokaal een
techniek lokaal wordt gemaakt. Ze zijn nog in gesprek met Jeugd Technovium en
het Dijkmagazijn. Dit lokaal zal ook worden gebruikt door de andere scholen van
Beuningen.
- Er is gesproken over het continurooster, maar het MR en MT hebben besloten
dit voorlopig te laten liggen

6. Planning vergader data van de OV.
Maandag
6 oktober20.00 uur (eerst jaarvergadering, daarna reguliere vergadering)
Woensdag 12 november
20.00 uur
Donderdag 15 januari
20.00 uur
Woensdag 8 april
20.00 uur
Donderdag 4 juni
19.00 uur
Voorkeur van de leden is een woensdag en donderdag om en om.
7. Werkgroepen
-Femke Peters heeft een lijst gemaakt met de indeling van de werkgroepen, alle
leden hebben een kopie. (als bijlage bijsluiten, school moet daar nog de leerkrachten
bijzetten)
-Er is onduidelijkheid over wat de werkgroep van de Boekenweek precies moet doen,
Wendy en Joyce nemen contact op met Brigitte duidelijkheid te vragen.
-Vorig jaar was er veel commentaar op de Pasen, dit zat dicht op de koningsspelen
en er mocht niet te veel georganiseerd worden, dit viel ouders op. Dit jaar zit dit
verder uit elkaar.
-Tijdens de vergaderingen met de gezamenlijke OV’s uit Beuningen is het idee
gekomen om met de 4-daagse een kraam met andere scholen te gaan delen op de
10-15km, er zijn weinig lopers voor die route. Toch vind de ov dat de identiteit van de
school met zon evenement gewaarborgd moet blijven met een eigen kraam en vlag
van eigen school.

-De indeling van de versierwerkgroep gaat veranderen, eerst werd er door de groep
zelf veel gedaan. Nu gaan de kinderen zelf meer knippen en plakken, de werkgroep
richt zich op de thema tafels, de hal en de aula.
-De werkgroep communicatie wil dit jaar realiseren dat de digitale communicatie van
de school naar ouders/leerlingen toe in eigen beheer komt, dit wordt nu uitbesteed
aan een extern bedrijf en loopt stroef.
-Er moet een extra werkgroep komen voor de creatieve middagen, dit zijn 3
dinsdagen, 10-17-24 maart. Er komt een creamiddag onder leiding van Hellen.
Annika, Mandy en Femke gaan dit doen.
-Er moet ook een bibliotheek ouder komen voor de maandagochtend van 8.30u tot
10.30u. Voorlopig neemt Mandy deze taak op zich zolang het kan, toch vraagt de ov
zich af of dit niet een taak is van de school i.p.v. de ov. Misschien een optie dit in een
nieuwsbrief te vragen aan ouders/overblijfmoeders?

8. Financiën.
Het saldo staat in de plus. €1280.-, er moet wel nog wat gefactureerd worden van het
oud Hollandse spelen van het eindfeest.
Het standaard streef saldo om het nieuwe schooljaar mee te starten is dus gehaald.
(€1000.-)
Volgende week gaan de contributie brieven de deur uit, vraag blijft gaan ze met de
schoolgids en jaarkalender mee? Misschien een idee dit op een ander kleur papier te
doen zodat het meer opvalt. Hein gaat Theo hier over mailen.
Theo vroeg zich af of het ov budget had voor evt. luizen-capes/tasjes. Volgens de
GGD ben je niet verplicht dit als school te hanteren, luizen zijn niet overdraagbaar via
jassen, het zou dan alleen een optie kunnen zijn voor het aangezicht.
De Ov heeft echter binnen haar reserves hier geen budget voor.

9. Rondvraag,
Wijziging datum jaarvergadering 9 oktober 20.00u 2014
Belangrijk, i.v.m. onverwachte afwezigheid van de nieuwe voorzitter is deze
vergadering verplaatst naar 6 oktober.
Joyce: Mag je als klassenouder ouders e-mailen?
De OV mag geen gebruik maken van de door ouders aan school gegeven
Emailadressen. Als je dit klassenouder wilt doen dan moet je dit dan zelf opzetten.
Wendy: Welke leraar zit bij welke werkgroep, heb je daar inspraak op?
Edwin zegt dat de werkgroepen van de leerkrachten ook al bekend zijn, alleen nog
niet bij de ov.
Marleen: Het is Marleen opgevallen dat er onrust ontstaat bij ouders door de weinige
communicatie of soms abrupte communicatie van de school naar ouders toe. Ze
geeft als voorbeeld de communicatie over de combiklassen.
Als ov hebben we hier geen hand in, behalve dat we aan het bestuur willen
vragen/doorgeven dat ze hier zorgvuldig mee om moeten gaan vanwege de onrust
die het bij sommige ouders kan veroorzaken

Lammert: De verkeersveiligheid rondom de school is nog steeds niet optimaal, veel
auto’s worden nog op trottoirs of bij oversteekplaatsen gezet. Dit moet anders!
Joyce geeft aan dat de gemeente Beuningen 11-09-14 in de Zuil werkzaam is en ook
een dezer dagen bij de Zanddonk, misschien is het een optie te vragen hen eens te
kijken en evt. een gele streep op die plekken te laten zetten?
De communicatie werkgroep geeft aan dit nogmaals in de nieuwsbrief te willen gaan
zetten.

10.

Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

