Oudervereniging
“De Bussel”

OUDERVERENIGING
"DE BUSSEL"

Notulen OV-vergadering d.d. 27 juni 2016
Plaats : Ruimte Grote Bussel
Aanvang

: 20:00 uur

Aanwezig:
Monique Kuys
Wendy van Hulten
Simone Pijnenburg
Nienke Schreuder
Ellis van Heemskerk
Kim Coort
Martine Wouters
Femke Hardon

DB
DB
DB
DB
GO 1-2A
GO 3-4
GO 4
GO 6

Afwezig met bericht:
Juf José
Tommy Belle
Sandra Jehoel
Petra Vos-van Reenen
Wanda vd Wiel
Jellis Knops
Jeroen van Eijk
Sander Kuijs

Nathalie Verhoeven
Marjan de Man
Lonneke Timmermans
Marielle Speeks
Mariska vd Bosch
Jeannette Steeghs
Mirjam vd Sande
Loes Dusee

Mirabel Gruys
Diana Vernooijs
Nicole Zuidgeest
Nancy van Hintum
Esther Sluijter
Francis van Tilborg
Sabine van Hulst

DB
GO 3
GO 4
GO 7
GO 7-8
GO 8
ouder
ouder

Olga vd Heuvel
Bibi Viguurs
Kim van Hoesel
Diane Toll
Marjo van Bijnen
Anke Geenen
Mignon Donkers

1. Opening
Wendy opent de vergadering om 20:05 uur.

2. Notulen OV-vergadering d.d. 18 januari 2016
De notulen worden goedgekeurd. Wel wordt er gevraagd of er inmiddels al opvolging is
gevonden voor de open plaatsen in de oudervereniging in de plaats van voorzitter en
schoolfoto’s. Helaas is dit nog niet het geval. Indien ouders interesse hebben kunnen ze een
mailtje sturen naar hulmol@planet.nl voor meer informatie.
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Ook komen we terug op de vraag naar extra koelkasten op school voor de gezonde fruithap
en lunch. Helaas zit een nieuwe of gebruikte koelkast niet in het budget, dus die kunnen niet
aangeschaft worden.

3. Mededelingen
Team: Juf José is niet op de vergadering omdat ze pas net op therapeutische basis weer
werkzaam is. Verder zijn er geen mededelingen vanuit het team.
OV: vanuit de OV is er het idee om een overzicht te maken van alle verantwoordelijken voor
verschillende taken binnen de school, zoals de mensen binnen de OV, de luizen coördinator,
de allergieën coördinator met naam en emailadres. Deze lijst zal dan op de website geplaatst
worden zodat alle ouders makkelijk terug kunnen zoeken bij wie ze moeten zijn met
bepaalde vragen en/of opmerkingen.
Verder is er een ingekomen vraag of dat we het probleem van honden op het schoolplein
nogmaals aan kunnen kaarten. Er komen verschillende ideeën op tafel, maar besloten wordt
om te vragen naar het plaatsen van een verbod bord voor honden op het schoolplein en
nogmaals een digiduif met de vraag om hier op te letten en daarbij ook de vermelding dat ze
ook niet met een hond recht voor de poort moeten gaan wachten. Wendy neemt dit op met
Heidi.

4. Terugblik activiteiten
Carnaval -> Positief. Leuke wijziging in het programma. Kleine verbeterpunten al
aangegeven in de evaluatie zoals een betere ouderbetrokkenheid en toevoeging van muziek
aan de optocht.
Koningsdag -> Verschillende positieve geluiden. Van de onderbouw niemand aanwezig
vanuit de organisatie. Groep 7/8 erg leuk door de afwijkende leuke sporten die er gedaan
konden worden. Nadeel hierbij was wel dat er geen gezelligheid van de school als
gezamenlijke activiteit was, omdat alleen de klas met een activiteit tegelijk bezig was.
Schoolreis -> Positieve geluiden. Bussen waren goed op tijd. Ganzennest was helaas wel
erg vol door meerdere scholen tegelijk en geen goed weer. Er wordt gevraagd of de
schoolreisjes vast staan of dat we vrij zijn om hierin te switchen omdat er nog meer leuke
plekken in de omgeving zijn. Bevestigd wordt dat het niet vaststaat. We zitten alleen vast aan
een budget en daardoor ook aan de bussen die eerst de onderbouw en dan de bovenbouw
weg moeten brengen. Kim Coort is namens de schoolreiscommissie aanwezig en zij zal
samen met de leerkrachten die in deze commissie zitten gaan brainstormen wat er eventueel
nog meer mogelijk is. Verder is er vanuit de OV besloten dat de vrijwillige eigen bijdrage voor
de bovenbouw die ze mee mogen nemen naar de Efteling verhoogd moet worden van €3,00
naar € 5,00. Er moet door de leerkrachten en in de brief naar de ouders duidelijk vermeld
worden dat dit bedrag voor eten is bestemd en niet voor een souvenir of snoep.

5. Vooruitblik activiteiten
Slotdag -> de 2e vraag voor hulpouders is eruit en gelukkig zijn hier al heel veel reacties op
gekomen zodat de verwachting is dat het goed gaat komen. Nu alleen nog het mooie weer!
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6. Verkeersupdate
Judith is afgetreden en heeft alles overgedragen aan ons nieuwe bestuurslid Nienke
Schreuder. We zijn blij met deze opvolging en later zullen er nieuwe updates volgen.
Mariska heeft al meteen een vraag voor Nienke of ze uit kan zoeken of we verplicht zijn aan
de dag van het verkeersexamen voor groep 7. Dit is namelijk altijd op een donderdag en
omdat er best veel hulpouders gezocht moeten worden is dit niet een makkelijke dag, omdat
veel ouders dan werken. Als het kan zou het fijn zijn om dit te verplaatsen naar een
woensdag- of vrijdagochtend zodat het veel makkelijker wordt om hulpouders te regelen.

7. Rondvraag en sluiting
Mariska vraagt naar het schoolkamp en de bijdrage daarvoor omdat ze wat geluiden heeft
gehoord op het schoolplein. De eigen bijdrage voor kinderen uit groep 8 voor het
schoolkamp is € 75,00. Dit is al jaren hetzelfde bedrag en het lukt altijd maar net om hiermee
uit te komen. Al vele jaren gaan we naar dezelfde locatie. De locatie is al geboekt voor
volgend schooljaar omdat dit ruim van te voren geregeld moet zijn om plek te hebben. Op
deze locatie betaal je niet per kind maar per groep tot max. 50 personen en tussen de 50 en
65 personen een vast bedrag. Dit kan dus erg ongunstig uitvallen bij het aantal kinderen per
groep. Duidelijk is dat over 2 jaar de groep een stuk kleiner zal zijn, dus dat we dan een
probleem gaan krijgen met deze locatie. De commissie voor het kamp zal dus moeten gaan
informeren naar andere mogelijkheden voor een locatie september 2017.
Ellis vraagt wanneer er altijd luizencontrole uitgevoerd wordt, omdat ze het idee heeft dat er
helemaal geen controle is gedaan in de klas van haar zoontje. Ze weet daar in ieder geval
niks van als groepsouder. Er wordt bevestigd dat er zeker gecontroleerd is. Altijd in de week
na een vakantie wordt er door een vaste groep luizenmoeders gecontroleerd. Dit gaat altijd
buiten de groepsouders om. Er is 1 coördinator van de luizenmoeders die regelt dat er in
iedere klas gecontroleerd wordt. Verder wil Ellis graag ook melden dat het voor kan komen
dat je kind wormen heeft. Als dit het geval is, graag melden bij de leerkracht.
Voor Jeannette is dit de laatste vergadering na een heel aantal jaren bij de Bussel. Ze wil de
school en de OV bedanken voor alle jaren. Natuurlijk bedanken wij ook Jeannette voor haar
hulp.
Femke heeft weer gezorgd voor de aanmelding bij de museumschatjes. Dit is een initiatief
waarbij het mogelijk is om in de periode van 3 oktober t/m 18 november 2016 gratis naar een
museum te gaan met een klas. Het gaat op inschrijving en vol=vol, dus het is belangrijk dat
de groepsouders hier meteen bij het begin van het schooljaar mee aan de slag gaan.
Martine vraagt of andere kinderen wel hun fruithap altijd op hebben. Haar zoontje neemt
namelijk standaard de fruithap weer helemaal mee naar huis omdat er niet genoeg tijd blijkt
te zijn om dit op te eten en dat dit anders van de buitenspeeltijd afgaat. Meerdere ouders
geven aan dit te herkennen. Wendy zal dit meenemen naar Heidi.
Simone vraagt om de declaraties nog zsm in te leveren, zodat het schooljaar afgewerkt kan
worden. Verder vraagt ze iedereen om te komen naar de bijeenkomst van de
Ouderbetrokkenheid 3.0 op woensdag 6 juli om 11:45 uur in de blauwe groep.

Wendy bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.26 uur.
Omdat het de laatste vergadering is van Wendy, bieden we haar namens de OV een
bloemetje aan en bedanken we haar voor haar inzet.
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