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Notulen

OV vergadering
Datum: 12-11-2014

Aanwezig:

Afwezig:

Voorzitter:
Notulist:
Verzendlijst:
Volgende vergadering:

Tijd: 20.00

Locatie: Basisschool De Kameleon

Marleen Wichgers, Femke Peters,
Joyce Withaar, Rob Peters, Wolfgang
Hendrix, Sandra Teeuwissen,
Ingeborg van de Vall, Agnes van
Rodijnen, Hein Dröge.
Moon de Graaf, Bregje van Raaij,
Christa van Zoggel-Smak, Edwin
Tepass, Hein Dröge, Rogier van
Zoggel, Wendy van den
Dobbelsteen, Lammert Moerman,
Bastiaan van Voorn, Anika vd Heuvel,
Cynthia van de Mark, Mandy Vrolijks,
Stefan Hofman.
Rob Peters
Agnes van Rodijnen
OV leden, MR en Directie
15-01-2015, 20:00

Agenda
1
2
3
4
5
6
7

Opening
Mededelingen MT
Vorige Notulen
Werkgroepen
Financiën
Rondvraag
Sluiting
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1. Opening
De voorzitter opent de vergadering 20.00uur
2. Mededelingen MT
Theo afwezig zit in een MR-vergadering, heeft geen dringende punten.
Sandra wil graag meer duidelijkheid over het schoolplein, In de krant staat een artikel dat
beweerd dat de waterspeelplaats wordt verkocht?! Er wordt maar geld ingezameld jaar op jaar
maar de kinderen die zich daar hard voor hebben gemaakt zien niets terug, er zijn zelfs al
kinderen naar de middelbare school die zich hier voor hebben ingezet.
Het verzoek is of de werkgroep hier nog meer actie kan ondernemen of in ieder geval tijdens
de volgende vergadering een update kan geven.
3. Vorige notulen
Femke zou samen met Stefan kijken in welke werkgroep hij geplaats zou worden, dit is nog niet
gedaan ze neemt contact met hem op. Stefan is waarschijnlijk ook nog niet op de hoogte van de
vergaderdatums en heeft nog geen inzage in de drop box, dit neemt Rob op zich.

4. Werkgroepen
-Sinterklaas: 13-11-14 wordt er versierd, ouders zijn al geworven. De Triangel wilde ook dit jaar
de buitenintocht van Sinterklaas op 5 december, (de Kameleon en de Triangel hebben
afgesproken dit om het jaar te doen) maar de werkgroep heeft dit afgewezen. Er komen 2
strooimomenten, op 5 december krijgt iedereen een cadeau geen chocoladeletter vanwege de
kosten. De werkgroep is nog in beraad wat te doen met de combinatie-klas 4/5. Groep 5 is
meestal het 1e jaar van een surprise maken. De grens tussen wel/niet geloven speelt hier in mee.
-Kerst: Volgende week is er nog een overleg, tot dusver is er een plan om een kerstmarkt te
organiseren i.p.v. een kerstdiner in de klas. Er komen kraampjes te staan en alle kinderen maken
wat in de klas voor de verkoop. Ook worden er ouders benaderd om voor eten te zorgen wat ook
verkocht kan worden. De opbrengst gaat dan naar het project speelplaats van de Kameleon.
-Carnaval en Pasen nog geen overleg gehad.
-Lief en leed: Er is een kaart verstuurd naar Jesse uit groep 2, hij heeft een hartafwijking en werd
plots ziek (koorts) het gaat beter met hem en moeder gaf aan dat hij misschien binnenkort een
paar uurtjes naar school komt. De klas heeft hem verwend met tekeningen en een aantal ouders
moeder met bloemen.
-Versierwerkgroep: De ramen van de aula zijn door de werkgroep versierd met het thema herfst,
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Sinterklaas en kerst worden ook door de werkgroep gedaan. Eerder is besproken dat de klassen
de ramen zouden doen en de werkgroep alleen de tafereeltjes in de gang.
-“Bieb” ouder: Er zijn nu 3 moeders die hier zorg voor dragen Mandy, Christa en Jenny moeder
van Quint (gr4)
-Communicatie: Mandy vraagt waarom de foto nog niet op de site staat die Stefan gemaakt
heeft in het vorige overleg. ( staat er inmiddels wel op). Wordt uitgezocht, de foto is wel al
gemaild naar Antoinette. Rob gaat hier achteraan en zorgt ook voor een nieuw stukje over de ov.
op de website. Hein maakt een beknopt verslag over de financiën naar Rob voor op de website
en Rob zorgt voor een opzet van de jaarvergadering; uitgangspunten die gepubliceerd kunnen
worden op de website.
5. Financiën
Volgende week wordt een 1e herinnering gestuurd naar de ouders van de contributie. Er zijn al
betalingen binnen. Hein heeft nu geen concreet verslag van de aantallen. Tijdens de vorige
vergadering is besproken dat Wolfgang een brief zou opstellen voor ouders waarvan de kinderen
later instromen met daarin de uitleg waarom er contributie word gevraagd. ( wordt nog gedaan)
Wolfgang en Hein buigen zich nog over een declaratieformulier voor de werkgroepen en Theo, om
een beter overzicht te krijgen van de financiën.
6. Rondvraag
Verkeer: Veiligheid nog niet optimaal rondom de school. Als ouders willen we graag dat dit
aangepakt wordt maar in hoeverre kunnen we als ov hierin wat betekenen? Er zijn door de jaren
heen al wat aanpassingen gedaan rondom de school, als ov kunnen we ons hier niet actief voor
inzetten. Wel is het misschien een idee om dit in de nieuwsbrief herhaaldelijk terug te laten
komen en ouders die nieuw zijn op school over de regels in te laten lichten door leraren. ( niet
op de stoep parkeren, let op oversteekplaatsen enz.)
-Is er al wat bekend over het basketbaltoernooi? Is op 30-12-2014.
-Is er al wat bekend over het voetbaltoernooi? Nog niet.
Rob geeft aan dat het voor volgende vergaderingen die nog staan per werkgroep 1 iemand
aanwezig moet zijn. Verzoek aan de werkgroepen is om dit op elkaar af te stemmen. Een optie
is ook , net als Wendy heeft gedaan een verslaglegging per mail sturen.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 20.58 uur.
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