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Notulen

OV vergadering oktober
Datum: 06-10-2014

Tijd: 20:52

Aanwezig:

Moon de Graaf, Femke Peters, Rob
Peters, Marleen Wichgers, Joyce
Withaar, Bregje van Raaij, Ingeborg
van de Vall, Bastiaan van Voorn,
Stefan Hofman, Hein Dröge,
Wolfgang Hendrix, Christa van
Zoggel-Smak, Wendy van den
Dobbelsteen, Anika van den Heuvel,
Agnes van Rodijnen.

Afwezig:

Sandra Teeuwissen, Mandy Vrolijks,
Edwin Tepass, Lammert Moerman,
Cynthia van der Mark, Rogier van
Zoggel.
Rob Peters
Agnes van Rodijnen.
Secretariaat Wolfgang Hendriks
OV leden, MR en Directie
12-11-2014 om 20.00uur

Voorzitter:
Notulist:
Verzendlijst:
Volgende vergadering:

Locatie: Basisschool De Kameleon

Agenda
1
2
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4
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6
7

Opening
Mededelingen MT
Vorige notulen
Werkgroepen
Financiën
Rondvraag
Sluiting
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering om 20.52 uur en verwelkomt Stefan Hofman als nieuw OV-lid.
2. Mededelingen MT
Geen mededelingen vanuit de MT, alles wat in ontwikkeling is dat loopt.
OV geeft complimenten over de berichtgeving betreffende het overlijden van een ouder.
Fijn dat alle klassen op de hoogte zijn gebracht d.m.v. een brief (dit voorkomt onrust), heel
goed aangepakt.
De werkgroep Sinterklaas vraagt of de school wil mee betalen aan de pieten pakken. Het
bedraagt €50.- Theo gaat dit na en neemt contact met Anika hierover op.
Hoe ver zijn de vorderingen betreffende het techniek lokaal?
Rosanne Nijssen van Het Dijkmagazijn (oud adjunct ’t Schrijverke)geeft aan graag mee te
helpen. Theo is bezig met een businessplan om te kijken wie waar inhoudelijk mee wil
participeren. December-januari moet dat plan af zijn, januari-februari zal er concreet wat
uitgevoerd worden, uiterlijk eind dit jaar zal het gerealiseerd worden.
3. Vorige Notulen
Spellingsfout in het gedeelte klasse-klassenouder.
De vraag welke leraar en welke werkgroep is gekoppeld, komt wat bot over, kan dit aangepast
worden?
4. Werkgroepen
Boekenweek:Tijdens de Boekenweek zijn de versieringen minimaal gehouden i.v.m. het overlijden van een
school ouder. De werkgroep voor volgend jaar even afstemmen met leraar of hier nog een ov-taak in zit.
Sinterklaas: Half november komt Sinterklaas met traditioneel zwarte pieten op De Kameleon. Het Sinterklaas
journaal zal gevolgd worden om te zien wat er zich dit jaar afspeelt. Even nog kortsluiten wanneer er versierd
gaat worden, donderdag voor aankomst of de maandag erna.
Kerst: nog niks gepland, komen binnenkort samen.
BBQ: vergunning-meldplicht wordt na de feestdagen weer opgepakt.
Lief & leed: De familie van Robbin heeft een donatie gekregen voor een grafsteen van OV en de school. Er zijn
2 kaarten verstuurd.
Kamouders: Er is genoeg animo.
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Versierwerkgroep: De ramen van de school worden door de klassen verzorgd, ze verzorgen alleen de gang
taferelen nog. Als werkgroepen hulp nodig hebben met versieren, geef dit dan even aan.
Er is nog geen animo voor een nieuwe biebouder, Mandy en Christa gaan dit voorlopig doen, misschien de
oproep in de nieuwsbrief houden?
De schoolfotograaf staat al gepland.
Femke kijkt met Stefan even waar hij nog ingezet kan worden.

5. Financiën
Er komt contributie binnen. (Hein)
De herinneringen over de contributie worden verstuurd half november, half januari en half
februari. Er komt een brief voor leerlingen die tussen januari en mei instromen met een vraag over
contributie tot €10.- en een brief voor leerlingen die vanaf april instromen zonder bedrag, maar
wel met een uitleg waarvoor er contributie word gevraagd (Wolfgang ook naar Theo mailen).
Anika geeft aan dat iedereen beter op zijn bonnen moet letten, dit maakt de controle een stuk
makkelijker. Ook grote uitgaven van de school zelf, denk aan bonnen schooluitjes.
Hein en Wolfgang gaan kijken naar een declaratieformulier, zodat er overzicht komt.

6. Rondvraag
Rob geeft aan de discussies tijden het overleg graag meer centraal te willen houden.
De website moet aangepast worden, staan oude dingen op (Wolfgang & Agnes ).

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.30 uur.
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