Oudervereniging
“De Bussel”

OUDERVERENIGING
"DE BUSSEL"

Notulen OV-vergadering d.d. 30 januari 2017
Plaats : Ruimte Grote Bussel
Aanvang

: 20:00 uur

Aanwezig:
Monique Kuys
Simone Pijnenburg
Marielle Speeks
Kim Coort
Femke Hardon
Ife Slegers
Ellis Heemskerk

Nathalie Verhoeven
Lonneke Timmermans
Renée vd Sande
Rick Schreuder
Kim Dekkers
Esther Sluijter
Sabine van Hulst

1. Opening
Simone opent de vergadering om 20:03 uur en heet iedereen van harte welkom.
2. Notulen OV-vergadering d.d. 4 oktober 2016
De notulen worden goedgekeurd zonder aanmerkingen.
3. Mededelingen
Team: omdat José er niet is, zijn er geen mededelingen vanuit het team.
OV: Er komt een nieuwe opzet voor de OV vergaderingen. Vanaf volgend schooljaar komen
er 3 openlijke vergaderingen. 1 aan het begin van het schooljaar, sept/okt, de algemene
ledenvergadering voor 1 november van het schooljaar en als laatste nog een openbare
vergadering in mei/juni, dus het einde van het schooljaar. Aanvullend hierop zal het dagelijks
bestuur zelf nog meerdere malen per schooljaar zelf vergaderen.
Verbeterteam: het team heeft een moeilijke opstart gehad vanwege de stortvloed aan
informatie en het complexe traject van communicatie en oplossingen terug naar de ouders.
Gelukkig begint het nu een weg te vinden. Op de website staat alle informatie en ook een
beknopte versie van wat er tot nu toe allemaal is ingediend. Je kunt een melding maken via
de mail maar ook nog steeds op vrijdagochtend is er een inloopspreekuur op school.
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4. Terugblik activiteiten
SINTERKLAAS; Sinterklaas zelf excuseert zich voor de vertraging in zijn entree met de
koets. Verder zijn er geen bijzonderheden te melden, is alles super leuk en goed verlopen.
KERST; uit de evaluatie is het volgende gekomen:
-lastig om hulpouders te vinden voor het versieren, volgend jaar misschien andere tijden
aanbieden en eventueel combineren met de groepsouders die al een ochtend op school
aanwezig zijn om de klassen te versieren.
-waardering van veel ouders voor het kerkmoment, al mag het geluid beter. Voor de kleuters
was het best lang. Misschien een idee om onderbouw/bovenbouw op te splitsen?
-kerstgala was veel te kort voor de bovenbouw
-betere communicatie naar de ouders ivm te veel digiduiven
-nieuwe versiering is erg mooi
-waarom de borrel voor de ouders bij de Mini-Bussel? Verlichting is erg slecht daar?
Misschien toch terug naar de andere kant?

5. Vooruitblik activiteiten
CARNAVAL; het programma zal hetzelfde zijn als vorig jaar:
- Bussel’s got talent
- Bezoek van de jeugdraad
- Optocht door de wijk
Na de evaluatie van vorig jaar, is er nu voor muziek gezorgd tijdens de optocht en mogen
er in de wijk flyers uitgedeeld worden om de bewoners erop te attenderen dat de optocht
er is, en om allemaal te komen kijken.
De eerste informatiebrief aan de ouders is er al uit via de digiduif en die was heel erg
goed. Verder is de vraag vanuit de carnavalscommissie of ze nog 1 persoon bereid
kunnen vinden om in de commissie erbij te komen, wat extra handen zouden fijn zijn.

6. Verkeersupdate
Nienke is er niet, maar heeft de punten doorgegeven aan Simone.
De verkeerscommissie is bezet door juf Ilona, juf Mireille en Nienke. Het project van veilig
oversteken is uiterst positief ervaren. Het was leuk om groep 7 erbij te betrekken, ook omdat
zij dit jaar hun verkeersexamen moeten doen. Het plan is om de week van het oversteken
jaarlijks terug te laten keren. Plus iedere dinsdagochtend na een vakantie een herhaling.
Verder loopt het contact met de gemeente goed.

7. Rondvraag en sluiting
Monique heeft een vraag over het overblijven. Er zijn al meerdere spullen van de kinderen
vernield in de lokalen van de kleine Bussel tijdens het overblijven. Kunnen we daar iets aan
doen? Advies gegeven om contact op te nemen met Dakovda hierover, omdat zij
verantwoordelijk zijn voor de kinderen tijdens de middagpauze en het niet de bedoeling is om
aan andermans spullen te zitten.

Secretariaat: Nathalie Verhoeven, Verdilaan 30, 5251 EV Vlijmen, Tel. 5115510, email: nathalie.verhoeven@ziggo.nl

Ellis heeft een vraag over de club van 50. Vorig schooljaar hebben we daar tijdens de
vergaderingen over gesproken voor wat betreft nieuwe sponsoring. Ze heeft er daarna echter
niets meer over gehoord, is dit nog actueel? Simone antwoord dat dit niet actueel is op dit
moment.
Sabine heeft vorig jaar voor de kinderen uit groep 8 een schoolboek gemaakt als afscheid.
Dit wil ze dit jaar weer doen, samen met de andere groepsouders uit groep 8. Misschien is
het een idee om dit een jaarlijks terugkerend iets te maken voor de groepsouders van 8?
Dit idee wordt enthousiast onthaald en de groepsouders maken een afspraak om hiervoor
samen te komen.
Esther heeft een vraag over de acties van teachers4teachers. Wat gaat er met dit geld
gebeuren? Deze actie is scala breed, maar in Haarsteeg was er hele andere informatie.

Simone bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21:52 uur.

De volgende vergadering is op maandag 29 mei 2017.
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