
Notulen bestuursvergadering Oudervereniging


Datum		 	 : 20 April 2021

Aanwezig	 	 : Stefan, Sander, Lisette, Marie-José

Afwezig	 	 : Jolanda


Agenda:


1. Opening & mededelingen

2. Update projecten

3. Balans 2020-2021 update finance

4. Begroting 2021-2022

5. ALV

6. Wvttk

7. Rondvraag


1. Lisette opent de vergadering. Jolanda heeft bij Lisette aangeven per direct te willen 
stoppen met haar rol binnen de OUVER. Lisette heeft aangegeven hier begrip voor te 
hebben. Tijdens de Wvttk zullen we bespreken hoe we haar vertrek zullen opvangen. 

2. Korte terugblik 2020: Door COVID zijn weer veel activiteiten niet doorgegaan. School is 
vooral erg druk geweest met aanverwante zaken om het leerproces van de kinderen zo 
goed mogelijk op gang te houden. 
Update projecten:

I. Groepen 1 & 2 -de fruitbomen: niet mogelijk i.v.m. covid (geen ouderhulp mogelijk)

II. Groep 3 -de kippen: Kippenhok is vergroot en verbeterd – alleen nog kippen op plein 

dependance	 

III. Groep 4 -koken in de keuken: niet mogelijk i.v.m. covid (geen ouderhulp mogelijk)

IV. Groep 5 -de schooltuin: zijn geheel aangepakt en plantklaar gemaakt

V. Groep 6 -de kas: is uitgebreid

VI. Groep 7 -het weerstation: geen update


VII. Groep 8 -de musical: nog onduidelijk wat hiermee gaat gebeuren

VIII. Nieuwe bots – programmeren: project is opgepakt maar loopt achter

IX. Geannuleerde events: Kamp - schoolreisje etc.: 

X. Zomerfeest – Wordt doorgeschoven naar volgend jaar

 
ACTIE 1: navragen bij Yvonne wat de plannen zijn voor de musical en wat de status is van 
het project basic skills: Lisette  
 

3. Balans: het saldo is vergelijkbaar met dat van vorig jaar. - 
 
Yvonne is nog niet teruggekomen op de kosten van de muzieklessen tijden de eerste lock-
down.: Actie navragen bij haar: Stefan  
 
De ouderbijdrage voor de instroom van na de jaarwisseling is eruit gegaan. Hier was bij de 
nieuwe ouders toch nog wat onduidelijkheid over. Om de noodzaak van de bijdrage beter 
uit te leggen zullen we op drie manieren gaan proberen de nieuwe ouders beter te bereiken:

I. Er komt een passage over de Oudervereniging in de welkomstbrief voor de nieuwe 

ouders. Actie: Lisette




II. We maken een flyer over de OUVER welke toegevoegd wordt aan het welkomstpakket 
voor de nieuwe ouders. Actie: Marie-José


III. In de komende nieuwsbief zal een korte uitleg komen te staan over OUVER. Actie: 
Stefan 
 

4. Begroting 2021-2022 
In verband met de niet gemaakt kosten zal er komend schooljaar weer een eenmalige 
korting komen op de ouderbijdrage. 
 
- er is door Yvonne een aanvraag gedaan voor een bijdrage aan het kunstgras voor op de 
modderige gedeeltes op het plein. 

 
Actie: OUVER vraagt aan Yvonne om ons drie offertes van kunstgras partijen voor te leggen 
en dan kunnen een bepalen of en welke bijdrage we kunnen doen. Lisette & Stefan 
 
Actie: afspraak inplannen met Yvonne over afstemming van de kosten - Stefan 
Actie: navragen bij Yvonne of er een initiatief komt voor de laatste schooldag: Lisette


5. De volgende ALV zal in september 2021 zijn. 

6. WvttK 
Met het wegvallen van Jolanda en Wouter hebben we geen liason meer met de 
evenementen commissie. Sander heeft aangegeven deze rol op zich te willen nemen. 
Lisette zal hem introduceren bij de evenementen commissie. Actie Lisette 

7. Rondvraag.  
Stefan vraagt of alle notulen op de site van de ONS staan. Actie: Marie-José gaat dit 
uitzoeken en waar nodig laten updaten 


