
Notulen OV-vergadering dinsdag 11 juli2017 
 
Aanwezig: Mirella, Conny, Jolanda, Nicole, Tamara, Angelique, Karin, Miriam, Anje 
 
Afwezig: Heidi, Andra 
 
Aanwezig team: Jan 

 
Opening 
Mirella heet iedereen welkom op de vergadering. 
 
 

Werkgroepen 

 Carnaval: 
 Evalutie met Michael moet nog steeds gebeuren. Wordt opgepakt na de 

zomervakantie. En meteen even overleggen wat school en de carnavalstichting 
willen met carnaval 

 Verkeer: 
 Dode hoekproject was geslaagd. Was een enthousiaste man van Peter Janssen . 

Evt. volgend schooljaar weer. Als alternatief kunnen we Arjan Timmermans 
vragen. 

 Schoolreis: 
 Was een geslaagde dag 
 Veel leuke/ positieve reacties gekregen 
 Alleen het verzoek om geen geld aan de kinderen mee te geven, werd niet door 

iedereen opgevolgd. Alleen de vraag is dan wat doen we daar mee. De kinderen 
wel wat laten kopen of “verbieden”. 

 Volgend jaar weer educatief 
 
Werkgroepen: 

 De meeste willen weer per activiteit werkgroepen maken. De werkgroepen zullen op 
de eerste vergadering, woensdag 20 september, ingedeeld worden 

 
ALV 

 Staat gepland op dinsdag 12 september. Wel de ouders uitnodigen maar bij weinig 
belangstelling gaat deze niet door. Jan en Angelique zullen dan een datum proberen 
te prikken met de ouders die zich hiervoor wel aangemeld hebben. 

 
Reserves OV wat kunnen we ermee doen? 

 Bijdrage leveren bij de aanschaf voor laptops voor school 
 Evt. aanschaffen van ventilatoren (2 per klas). Jan vraagt bij het team na wat zij ervan 

vinden. 
 Podium laten schilderen in de zomervakantie 



 Aanschaf van materialen die nodig zijn bij de nieuwe methode natuur en techniek 
 Jan vraagt aan het team of ze nog “leuke”dingen weten voor in de klas 

 
 
Rondvraag: 

 Nicole vraagt wie de plaats van Alain in zal nemen bij de werkgroep verkeer. Dit is 
nog niet bekend. Zal na de zomervakantie zo snel mogelijk ingevuld worden. 

 Bloemenmarkt  zal donderdagavond 19 april 2018 plaats vinden. 
 

 
 


