
Notulen OV-vergaderring 18 oktober 2016 

Aanwezig:  Mirella, Angelique, Jolanda, Karin, Anje, Conny, Heidi 

Afwezig:  Tamara, Andra, Miriam, Nicole 

Aanwezig namens het team: Jan 

 

Opening:                                                                                                                                           

Mirella heet iedereen welkom op de vergadering. 

 

Bespreken notulen vergadering 28 september 2016 

o De schoonmaakavonden zijn gepland op donderdag 12 januari 2017 en maandag 26 

juni 2017. 

o Er wordt een datum geprikt met de ouders die zich aan gemeld hebben voor de ALV. 

Deze afspraak zal plaats vinden 15, 17, 22 of 24 november a.s. Angelique geeft aan 

dit dan gelijk om 8.45 of om 13.15 te doen. Jan neemt contact met de ouders. 

o Jan vertelt dat Erin een draaiboek heeft voor de musical. Dit naar aanleiding van de 

vraag van Andra de vorige vergadering wanneer er gestart wordt met de musical. 

 

Ingekomen stukken, mededelingen: 

o Jan bedankt namens het team de OV voor het presentje wat de leerkrachten 

ontvangen hebben op de dag van de leerkracht. 

o Jan stelt voor om de notulen  van de OV- vergaderingen op de schoolsite te zetten. 

Iedereen vindt dit goed. 

o Jan vraagt iedereen van de OV om zijn gegevens op de schoolsite te checken en evt. 

aanpassingen door te geven. 

o Jan heeft gekeken voor de “hondenpoepbordjes”. Er zijn veel verschillende en gaat 

dit aanvragen bij de gemeente 

 

Werkgroepen: 

o Schoolfotograaf: 

Aanstaande donderdag komt de schoolfotograaf. Angelique heeft de leerkrachten 

nog een mail gestuurd met de nodige info. De foto’s worden dit jaar in de gymzaal 

genomen, omdat daar wat meer ruimte is. De foto’s worden €0,50 duurder per setje. 

Dit is omdat de fotograaf vanaf dit jaar de betalingen regelt. Hier is voor gekozen, om 

dat er vorig jaar door veel ouders te laat betaald werd. 



 

o Leerplein: 

Het leerplein is inmiddels weer versierd voor de herfst en Halloween. Conny wilt het 

leerplein weer gaan versieren op 14 of 16 november en zoekt hiervoor nog wat hulp.  

In de loop van het jaar wilt de school nog wat aanpassingen doen op het leerplein. 

Jan heeft hierover binnenkort een gesprek om te kijken wat de mogelijkheden zijn op 

financieel gebied. Er wordt gedacht aan een ander kleurtje op de deuren, onderste 

rand van de ramen  afplakken van de klassen, kasten die als roomdivider gebruikt 

kunnen worden en makkelijk verplaatst kunnen worden.  

Toneelvereniging het Gordijntje heeft de cultuurprijs gewonnen. Van het gewonnen 

geldbedrag willen ze schijnbaar gordijnen gaan kopen voor bij het podium. School 

weet alleen nog van niets. Is hier evt. wel voor in, maar moet dan wel overlegd 

worden over een beetje rustige kleur. 

o Sinterklaas: 

De cadeautjes zijn aangeschaft voor de groepen 1t/m5. In de groepen 6 t/m8 worden 

lootjes getrokken. Dit gebeurt in de week dat de sint is aangekomen. Woensdag 19 

oktober a.s. is er overleg  over de sinterklaasviering op school. Bij dit overleg zit de 

psz, kdv Toverbosch, SKB, en werkgroep sinterklaas. Het team heeft donderdag 20 

oktober a.s. overleg en gaat bespreken hoe ze de sinterklaasviering in gaan vullen 

met groep 5. 

o Kerst: 

De kerstviering wordt waarschijnlijk een kerstmarkt/kerstfair. Tamara heeft 

binnenkort een afspraak met Helma om concrete plannen te maken. Zodat we snel 

kunnen beginnen met de organisatie.  

o Carnaval: 

De werkgroep van carnaval gaat snel een afspraak maken met de raad. 

o Verkeer: 

Met de actie op voeten en fietsen was er een klacht gekomen van een ouder vertelt 

Jan. Deze ouder vond het op zich een goede actie. Alleen maakte hij zich ook zorgen 

om de veiligheid van de kinderen. Dit omdat er toch best een aantal kinderen over 

moeten steken op de Pastoor van Breugelstraat. In deze straat wordt er door heel 

veel automobilisten te hard gereden en wordt er bij het zebrapad door bijna 

niemand gestopt. Mirella vertelt ook dat tijdens het oefenen met de kleuters bij het 

oversteken bij het zebrapad inderdaad bijna niemand stopte. Misschien dat we hier 

als school nog eens naar kunnen kijken of we hier wat aan kunnen doen.  

Nicole zal een appje sturen wie er wil en kan helpen met de fietsverlichtingsactie in 

de week van 14 november. 

Heidi vertelt dat ze voor het dode hoek project in juni, dit pas in mei aan de planning 

door kan geven bij haar op het werk om een vrachtwagen te regelen. 

 

 



Rondvraag: 

o Mirella vraagt waar de spullen vandaan komen die in het fietsenhok staan aan de 

onderbouwkant en wat hier mee gaat gebeuren. Dit zijn kapotte spullen uit de 

berging en Jan heeft hiervoor Saver al gebeld om dit op te komen halen. 

o Mirella vraagt of het hek aan de zijkant al gemaakt is. Jan gaat kijken of dit gedaan is.  

o Conny vraagt om een studiedag voor 1 november volgend schooljaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 


