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Notulen

OV vergadering
Datum: 15-01-2015

Aanwezig:

Tijd: 20.00uur

Locatie: Basisschool De Kameleon

Voorzitter:
Secretariaat:
Notulist:

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, Hein Dröge, Anika vd
Heuvel , Stefan Hofman.
Wendy van den Dobbelsteen,
Lammert Moerman, Bastiaan van
Voorn, Cynthia van de Mark, Mandy
Vrolijks, Edwin Tepass, Rogier van
Zoggel.
Rob Peters
Wolfgang Hendrix
Agnes van Rodijnen.

Verzendlijst:
Volgende vergadering:

OV leden, MR en Directie
08-04-2015, 20:00

Afwezig:

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 om 20.05
2. Mededelingen MT
- Speelplaats is in de maak. Er is een PANNA- veld geplaatst, er komen nog wat toestellen,
speel-paal en er wordt nog met verf op de grond het één en ander geschilderd.
- Vraag OV: waar is het spel SWIX gebleven? Dit was een spel voor buiten en was in het bezit
van de Beundert, Theo gaat kijken of iemand weet wat er mee is gebeurd.
- Het MT is druk bezig met het realiseren van de voorgenomen voornemens.
- De MT buigt zich over de Cito-toets en de “afreken-cultuur” die daarom heen heerst. De
uitslagen wegen steeds zwaarder, de school wil graag dat de inspectie meer naar het welzijn
van het kind gekeken word in plaats “afgerekend”te worden op de cijfers. Er zijn nog 3 andere
toetsen, de school neemt deze onder de loep en kijkt wat het beste past bij de school en
welzijn van het kind.
- Respons van ouders op de vragenlijst over De Kameleon was laag, wat kunnen we hier aan
doen? 1) Op ouderavond benoemen dat deze lijst belangrijk is. 2) Leerkrachten op de app
Klasbord een oproep laten doen. 3) Computers in de aula aanzetten tijdens ouderavonden en
wachtende ouders het vragen in te vullen.

3. Vorige notulen
Formuleringsfout in de zin : -“Bieb” ouder: Er zijn nu 3 moeders die hier zorg voor dragen Mandy,
Christa en Jenny moeder van Quint (gr4)

4. Werkgroepen
Sint: Nog geen eind evaluatie gehad.
Kerst: Nog geen eind evaluatie gehad.
Respons van buiten af en OV: Jammer dat het vanwege het weer niet buiten kon, ondanks dat
hing er een gezellige sfeer! Het idee van de verkoopkraampjes is erg leuk, goed georganiseerd
ouders hebben het heel gezellig gehad. Enkele minpunten, tijd te lang, het was vooral voor de
kleine kinderen te druk, sommige gaven aan het “samen zijn”te missen. Een optie voor volgend
jaar: zeker een kerst markt maar ook het samen zijn moment van de klas hebben.
Carnaval: Volop aan de gang, programma op enkele dingen na hetzelfde als vorig jaar. Graag
willen we een mobiele geluidsbox aanschaffen (buiten het budget van het carnaval om) deze zou
ook tijden de 4-daagse of andere evenementen gebruikt kunnen worden, is hier budget voor? Ja,
komen hier morgen op terug.
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Pasen: Nog geen overleg gehad.
Lief en Leed: Helaas heeft de werkgroep het te druk! Er is ene kaart verstuurd naar de familie van
Noor Aalders (GR1) vader Marcel heeft een hersenbloeding gehad. Kaart voor juffrouw Helen ter
ondersteuning bij het overlijden van haar vader. Jesse (GR2) word a.s. maandag geopereerd aan
zijn hart, het is een gecompliceerde operatie, als het allemaal goed gaat dan mag hij in dezelfde
week op vrijdag naar huis. De werkgroep gaat kijken voor een presentje als hij thuis komt. De
klas is attent naar Jesse toe, ouders van gr ½ zouden wat meer op de hoogte gebracht moeten
worden, Agnes neemt dit op zich.
Versierwerkgroep: geen bijzonderheden.
Bieb: geen bijzonderheden
Communicatie: Niemand aanwezig
5. Financiën
Er is van 22 kinderen nog geen contributie ontvangen (ongeveer 18 ouders), de 1e herinnering is
geweest de 2e herinnering gaat er nu uit. Theo zal met de overgebleven ouders contact opnemen
om te kijken wat de mogelijkheden zijn.
Het declaratieformulier is af, maar voor sommige mensen onduidelijk/onoverzichtelijk, Wolfgang
buigt zich hier nogmaals over en zet deze in de drop box.
6. Rondvraag
Moon: Zal ik voor de BBQ bij de gemeente de melding gaan maken? JA
Wolfgang: Kan op de randen van de panna-kooi geen rubber geplaats worden, in het kader van
de veiligheid? Theo houdt het in de gaten.
Cynthia van de Mark en Edwin Tepass hebben aangegeven de OV te verlaten
Stefan Hofman gaat de werkgroepen Communicatie en Sportdag versterken.
Rob: De drop box is up-to-date, Sandra, Moon en Marleen willen graag nog een x de code om de
drop box in te kunnen.
De overkoepelende OV Beuningen Drop box is gelanceerd, maar nog leeg.
Wolfgang heeft de website aangepast.

7. Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25.
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