Vergadering Oudervereniging 29 september 2021 20.00 uur
Aanwezig: Désiré, Manon, Ruud, Gabby, Anneloes, Saskia, Liesbet, Ankie, Nanouk
Afgemeld: Mike en Renate
Agenda punten:
1. Notulen vorige vergadering: 14 juli 2021 goedgekeurd.
2. Openstaande actiepunten uit de notulen vorige vergadering
→ Actiepunten vorige notulen afgehandeld, dit betrof de kascontrole.
3. Planning Schoolagenda en aanspreekpunten OV:
3 nov schoolontbijt
– Liesbet en Anneloes
23 nov Rommelpiet
– ouders OV 20.00 uur
2 dec sinterklaas
– Nanouk (Manon / Saskia)
22 dec kerstviering
– Désiré ( Saskia )
25 feb carnaval
– Ankie en Mike
22 apr koningsspelen
– Saskia en Liesbet
18 mei schoolfotograaf
– Désiré en Manon
15 jun schoolreisje
– Manon
1 jul schoolfeest
– Ruud en Mike
6-8 jul kamp groep 8
– Saskia en Mike (ouders groep 8)
14 jul musical groep 8
– Saskia en Mike (ouders groep 8)
Schoolontbijt 3 november:
Geen budget nodig, dit wordt geleverd als pakketten aan school.
Sinterklaas 2 dec:
Nanouk heeft 7 oktober afgesproken met Rico om deze activiteit door te spreken. Hierna
volgt terugkoppeling tav. budget.
Kerstviering 22 december: idee voor deze activiteit is als volgt;
+/- 16.00 uur kinderen feestelijk gekleed op school
Per groep bereidt het team een kerstactiviteit voor.
Kerstbuffet in de klas, waarbij (alle) ouders enkele gerechtjes maken
Per groep zijn er ong. 2 a 3 ouders nodig voor hulp. Er zal voor deze dag ook hulp worden
gevraagd van ouders buiten de OV.
Omstreeks 17.30 uur Per groep een optreden buiten / ingang school.
Hierbij verkoop chocomel, glühwein, wafels, enz door OV
Ook de Zank en Jeugdharmonie worden benaderd. Jeugdharmonie reeds akkoord via
Anneloes.
Afsluiting rond 19.00 uur
Koningsspelen 22 april:
Budget voor deze activiteit nog ter discussie, andere jaren meerdere springkussens, nog te
bepalen afhankelijk van kosten en inkomsten wat exacte budget zal zijn.

4.
5.
6.

7.

8.

Actiepunt : Saskia neemt contact op met Ralf vanwege springkussens
Actiepunt: Ruud neemt contact op met bekende vanwege springkussen
Inbreng school is 200,- (100,- gemeente en 100-+,- school)
Tzt school 96 kinderen
Schoolreis 15 juni:
Actiepunt: Manon neemt contact op met Gaiapark en Linde Tours ivm geannuleerde
schoolreis en arrangement van die periode.
Kamp groep 8 6-8 juli:
Locatie in Swalmen is volledig buiten, geen binnenlocatie. Dit is gezien het weer een risico
waardoor er wordt gekeken voor een alternatieve locatie. Linda heeft hier al enkele lijnen
voor lopen.
Actiepunt: Ankie informeert bij Renate naar locatie Kessel
Musical gr 8 14 juli:
Volgende vergadering bespreken we nogmaals het budget voor deze activiteit. Deze willen
we naar beneden terug brengen, momenteel budget 350,- . Afhankelijk van aanpak evt.
bijstellen naar 150 a 200 ,- .
Actiepunt: Saskia bespreekt musical met ouders groep 8.
Kascontrole – afgerond 29 september 2021 Ankie, Liesbet, Anneloes
Lijst Budgetten en aanspreekpunten finaliseren – besproken bij punt 3 op de agenda, zie
bovenstaande.
TSO – Nanouk geeft aan dat er een minimale bezetting aan ouders is in de TSO groep.
Momenteel is er dagelijkse bezetting van 1 tot 3 personen gepland voor TSO, waar
wenselijk 4 a 5 personen per dag is. De vraag is, wat er gebeurd als dit zo blijft, een
dergelijke bezetting voelt niet prettig, wat betreft verantwoordelijkheid en overzicht.
Uiteraard weten we dat we terug kunnen vallen op het team van school maar denk dat wel
enige actie nodig is. Nanouk kaart het aan bij Helena Kreike, coördinator TSO, om te kijken
welke mogelijkheden er zijn, en een bericht op te stellen naar ouders waarbij de noodzaak
wordt aangegeven van extra hulp, aangezien andere optie zou kunnen zijn dat er betaalde
TSO moet komen bijvoorbeeld vanuit Robbedoes, waarbij de ouders kosten gaan betalen.
Mogelijk geeft dit de noodzaak weer en sluiten er meer mensen aan.
→ Actiepunt: Nanouk neemt contact op met TSO coördinator, ook voor het inplannen van
een vergadering van alle TSO ouders.
Jantje Beton – 01 oktober moeten alle enveloppen ingeleverd zijn, bericht is al gedeeld via
Ouderportaal. Online nog mogelijk lootjes te kopen via QR tot 10 november. Momenteel
staan we in de top 10, en is er al een mooie opbrengst bij elkaar verzameld, met alleen de
QR inkomsten.
Saskia geeft als tip voor een volgende keer om na te denken over het verdelen van straten.
→ Einde schooljaar nogmaals bespreken voor een nieuwe ronde in OV, mogelijk ook te
werken met stickers voor duidelijkheid.
Actiepunt: Ankie informeert over de eindstand en stelt bericht op voor Ouderportaal.
KVL – School is aangemeld met groep 7/8 en Jeugdjokers, totaal 23 kinderen in groep 7/8
 30 oktober inleveren liedje

 13 november 1 ste halve finale Geleen
 14 november 2 de havle finale Haelen
 6 februari finale
9. Adressen lijst controleren – bij deze notulen volgt een adressenlijst ter controle.
We werken voor OV notulen en bestanden met One Drive, toegang via wachtwoord.
Volgende vergadering zal Ruud met ons kijken naar toegang.
Ook wordt gekeken naar een aparte toegang voor Désiré en Manon voor de financiële
gegevens.
Website van school moet worden aangepast, hier staan nu alle adresgegevens op van de
OV leden. Dit is niet wenselijk meer.
Actiepunt: Ruud levert een aangepaste lijst aan school, waarna deze wordt gewijzigd op de
website.
Actiepunt Ruud: email adres OV
10. Planning algemene ledenvergadering voor alle ouders
→ voorafgaand aan de eerstvolgende vergadering is er een algemene ledenvergadering
voor alle ouders, 17 november 20.00 uur, waarvan de 1e 30 minuten bedoeld zijn voor de
algemene vergadering.
Actiepunt → Désiré stelt een bericht op voor het ouderportaal en deelt dit met Audrey.
11. WVTTK
Ruud: Privacy adressen website en toegang oud-leden tot One Drive
Manon: brieven ouderbijdrage zsm delen zodat we rond sint / kerst budget weten.
Actiepunt : Désiré en Manon brief ouderbijdrage
Gabby: Vanuit Audrey bericht dat de werkgroep verkeer bij elkaar is geweest.
30 september komt er een Maasgouw keet van 0900-1500 uur in de buurt van school. Hier
kan men punten m.b.t. het dorp en verkeersveiligheid ter sprake brengen.
Saskia: Start schooljaar verkeersactieve scholen gemeente Maasgouw
Op 6 oktober vind er een online meeting plaats, maar Saskia heeft geen link ontvangen.
Indien men niet aansluit bij deze meeting kost dit de school punten (5 % bij 1 gemiste
meeting, 10 % bij 2 gemiste meetings). Er wordt gewerkt met een puntensysteem en zou
zonde zijn punten mis te lopen.
Actiepunt : Saskia mailt verkeerscoördinator en Rens Verkoelen voor de betreffende link en
sluit aan bij de online meeting.
Ankie: Jantje Beton betaalt school voor kerst de opbrengst uit.
Actiepunt: Ankie mailt Audrey.
Vergadering gesloten om 22.20 uur
Vergaderdata OV 2021-2022:
 17 november – aanvang 20.00 uur jaarvergadering
 8 december
 9 februari
 13 april




8 juni
13 juli afsluiting

