Oudervereniging
“De Bussel”

OUDERVERENIGING
"DE BUSSEL"

Notulen OV-vergadering d.d. 23 mei 2017
Plaats : Ruimte Grote Bussel
Aanvang

: 20:00 uur

Aanwezig:
Juf José
Simone Pijnenburg
Renée vd Sande
Kim Coort
Nienke Schreuder
Ellis Heemskerk

Nathalie Verhoeven
Lonneke Timmermans
Marjan de Man
Mariska vd Bosch
Kim Dekkers

1. Opening
Simone opent de vergadering om 20:07 uur en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen OV-vergadering d.d. 30 januari 2017
De notulen worden goedgekeurd zonder aanmerkingen.
3. Medelingen
Team:
Juf Gerda van Oirschot herstelt langzaam
Juf Meike bevallen van zoon, genaamd Joep
Juf Mireille zwanger
Juf Ria van Bijnen weer hersteld voor de maandag en de dinsdag.
Juf Lieke gaat extra IB werkzaamheden doen in Haarsteeg
Mijnheer Marijn stopt
OV: Volgend schooljaar is er een andere opzet voor de OV vergaderingen. Vanaf volgend
schooljaar komen er 3 openlijke vergaderingen. 1 aan het begin van het schooljaar, dinsdag
19 september, de algemene ledenvergadering op maandag 30 oktober, evt. in combinatie
met een activiteit om meer mensen naar school te krijgen en als laatste nog een openbare
vergadering op maandag 4 juni. Aanvullend hierop zal het dagelijks bestuur zelf nog
meerdere malen per schooljaar zelf vergaderen.
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2 moeders, Mirabel en Monique, zullen de OV gaan verlaten na dit schooljaar omdat hun
kinderen naar de Middelbare School gaan. Ze zijn toevallig alle twee niet aanwezig, maar
zullen voor hun hulp nog bedankt worden met een bloemetje namens de OV.
Verbeterteam: Reminder van de inloopochtend op vrijdag van 0845 tot 0900 uur in het
groene kamertje.

4. Terugblik activiteiten
CARNAVAL; goed verlopen, geen evaluatiepunten bekend.
KONINGSDAG; goed verlopen, geen evaluatiepunten bekend.

5. Vooruitblik activiteiten
FEESTWEEK; hoe zit het met de aanmeldingen van de ouders? Iedereen is het erover
eens dat het “too much” is. Het initiatief is leuk, maar 30 jarig bestaan is niet een
bijzonder jubileum en een activiteitenweek is veel te veel voor de kinderen, maar ook
voor de ouders. Waarom kon het niet in 1 leuke dag gestopt worden?
Om het probleem van hulpouders op te lossen voor het circus op donderdag is het
misschien een idee om de kinderen van groep 8 mee te laten helpen waardoor er minder
ouders nodig zijn?
SLOTDAG; er is overwogen om door de feestweek de slotdag te laten vervallen ivm het
weer opnieuw hulpouders vragen, maar iedereen is te enthousiast over de slotdag,
waardoor besloten is deze gewoon door te laten gaan.

6. Verkeersupdate
De verkeerscommissie is bezet door juf Ilona, juf Mireille en Nienke en is nog steeds actief
betrokken bij het verkeer rondom de school.

7. Rondvraag en sluiting
Geen verdere vragen bij de rondvraag.

Simone bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 22:00 uur.

Dit was de laatste vergadering van dit schooljaar.
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