OVERLEGOUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2018/2019
Nr

Datum

Onderwerp

11-09-18 Toelichting begroting

11-09-18

Omschrijving


Afgelopen schooljaar hadden we een tekort. En ook voor
komend schooljaar zit er een tekort in de begroting. Deze
worden aangevuld vanuit de reserves.
 De ouderbijdrage blijft 18 euro per kind
Jan vertelt wat de plannen zijn voorkomend schooljaar:

Clusterplan

 Clusterplan, bundelen van krachten binnen de stichting.
1. Steam (onderzoekend leren)
2.Onderwijs anders
3.Zelfverantwoordelijk leren (ambitie gesprekken)
4.Inzet onderwijsassistenten juf lisanne juf helma
Leraar ondersteuner veel tijdwinst voor de leerkrachten
5.Anderstaligen (voor onze school niet zo heel relevant op dit
moment)

Schoolplan 2015- 2019

1. Werkhouding
2. Opbrengsten
3. Rapport /portfolio
1. Passend onderwijs, 3 stromen aanpak
2. Bouwzaken:kdv slaapkamer moet aangepast worden
Volgend jaar extra lokaal door groei
Eigen beheer andere kantoortjes in het gebouw en
en proberen de gymzaal in eigen beheer te krijgen.
3. professionalisering
4. protocollen, allemaal herzien
5. methode SEO
6. ICT wifi verbeteren, meer onderwijs op de tablet
7 gezonde school
8. schoolplan 2019- 2023

Actuele doelen

11-09-18 Voetbalclinic



3-10-18



Met Michael overleg gehad neemt het mee in het
leidersoverleg.
Michael heeft Jan gemaild om een datum te prikken.

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling
M

Angelique

B
M

Allen
Jan

A

Tamara

M

Jan

Termijn/
datum

3-10-18

Afgehandeld

OVERLEGOUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2018/2019
Nr

Datum

Onderwerp

11-09-18 Verkeer:
 Parkereren
3-10-18
15-11-18

Omschrijving




3-10-18
3-10-18

15-11-18
15-11-18
21-01-19

21-01-19

12-03-19







Eerste week handhaving al langs geweest. Nog een keer
aandacht in de nieuwsbrief. En contact met handhaving
om vaker langs te komen.
Contact opnemen van handhaving
- Gebeld wordt terug gebeld
Actieplan nog niet digitaal ingediend wel nodig voor
subsidie. Jan actie ondernomen. Dus de basis ligt er nu.
Nicole pakt het verder op.
- Actieplan is ingediendJoselien en Mariska
Zebratraining volgende week voor de groepen 1 t/m 3.
Voorlichting over oversteken bij een spoorwegovergang. 2
medewerkers NS en 2 machinisten. Voorlichting voor
bovenbouw
- 22 januari in groep 7/8

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling
Jan

3-10-18



A

Jan

15-11-18



M/A

Jan/ Nicole

15-11-18



M
M
M/A

Mariska
Nicole
Monique

15-11-18



M
M
M

Monique
Nicole
Nicole

M/A

Nicole/Jan

M

Nicole

M

Nicole




De OK week proberen positief te blijven benaderen.

M

Mariska



Affiche Loesje rondom school ophangen. Vragen aan Jan
of dit mag

A

Jan/Marikska



Afgehandeld

A

Fietsverlichting controle zijn ze nu mee bezig.
Was triest 1 kind met verlichting de rest zonder licht of het
licht werkte niet
In maart donderdag 14 maart komt de verkeerskar zoeken
een vrijwilliger om de kar te halen. Jan wilt hem wel
ophalen, heeft alleen geen auto met trekhaak.
Gaat niet door ivm de weersomstandigheden. En
hulpouders. Komt nu op 16 mei.
Fietscontrole is over 2 weken voor groep 7



Termijn/
datum

15-5-19

OVERLEGOUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2018/2019
Nr

Datum

Onderwerp

11-09-18 Technieklokaal
15-11-18

21-01-19
12-03-19
11-09-18 Mededelingen/ ingekomen
stukken:
 Cadeau Danielle

3-10-18



Team
vertegenwoordiging bij
de OV



Goede doel

15-11-18

21-01-19

15-11-18
21-01-19

Fruit eten in de pauze

Omschrijving

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling
M

Jan

M

Mariska

M/A

Jan/Allen

A

Mariska/Jan

Bon prenatal

B

Allen

Dit gaan Jan en Mariska doen.

M

Jan

M

Jan

B
M/A

Allen
Werkgroep
goede doel

M

Nicole

M

Conny

Moet nog bekeken worden wat de mogelijkheden zijn waar dit
lokaal kan komen.
Jan heeft een rondje door het schoolgebouw gedaan met de
wethouder Is bezig met de invulling van bepaalde ruimtes in het
gebouw.. Speelzaal gaat mogelijkweg. Joselien en Richard
moeten volgend jaar ook waarschijnlijk verhuizen.
Lokaal komt terug waar nu Joselien en Richard zitten. Zolder moet
opgeruimd worden
Mariska vraagt aan Jan wanneer het zoldertje leeg moet zijn



Het team wilt dit jaar weer een keer een goede doelen
actie.
 Het goede doel dit jaar wordt Stichting Opkikker
18-3 Kees en Marij vertellen over de opkikker in De invulling
van deze actie is nog niet helemaal rond. Zijn druk bezig met
de voorbereiding. Is alleen nog maar de vraag of dit nog
gekoppeld kan worden aan de kerst.
 Worden nog dingen uitgezocht.
 Alle kinderen een kaart mee voor de sponsorloop.
Kinderen gaan in etappes lopen
 10-4 Sponsorloop rondjes om de school

 Sommige kinderen hebben hun trommeltje niet leeg
 Fruiteten gebeurt nu binnen

M/A
M

Andra/Mariska/
Jan

Termijn/
datum

15-05-19

21-1-19

21-1-19

Afgehandeld

OVERLEGOUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2018/2019
Nr

Datum

Onderwerp

11-09-18 Rondvraag:
 Werkgroepindeling
Heidi
 Communie
15-11-18
12-03-19



Bloemenmarkt

11-0918



Dag van de leerkracht

15-11-18



Klasbord een idee?

21-01-19

21-01-19
12-03-19


15-11-18

Gevonden voorwerpen

12-03-19
12-03-19
12-03-19

Nieuwe leden
Donatie Stroop

Omschrijving
-Omdat ze vergeten was door te geven in welke werkgroepen ze
wilde wordt dit nog gecheckt.
-Gaat dat via school. Datum al wel bekend. Mag zelf kiezen in
welke kerk je communie doe.
-Voorstel om er alvast mee te beginnen, voorbereiden
 Brieven aan gepast en leerlinglijsten mee naar huis
hopelijk voor de kerst alles mee met de leerlingen
 Alles is ingevoerd. Plantjes komen eerder dit jaar rond
kwart over 1, om alle plantjes te stickeren op soort.
-Wie gaat het volgend jaar doen? Laura pakt dit volgend jaar op
-Foto’s kunnen hier op geplaatst worden alleen van de klas en kan
niet op gereageerd worden. Ouders maken foto’s en zetten deze
in de groepsapp wat niet mag
-Jan contact gehad met basisonline voor een ouderportaal. Moet
nog verder uitgezocht worden
Jan mailt naar de ouders dat dit niet mag. Per activiteit 1 persoon
maakt foto’s
-Ouders vinden het toch leuk foto via de app. Mag dit wel of niet.
Jan gaat in gesprek met ouders kleuters
-Is gebeurd alle ouders akkoord dan is het goed op de app
Foto’s carnaval staan online.Mariska geeft dit aan Jan door . Op
straat kan je niets aan doen. Binnen school is een ander verhaal
-Beter in het zicht voor de ouders. Misschien iedere ouderavond
op het leerplein
Vergeten neer te leggen met de ouderavonden. Mariska gaat
foto’s maken van de spullen en zet ze op facebook
In de volgende nieuwsbrief een oproep voor de OV. Graag uit de
jongere groepen.
Bijdrage vanuit de OV

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling

Termijn/
datum

Afgehandeld

Mirella

3-10-18



A
M

Andra/Conny
Conny

15-11-18



M

Conny

M/A

Laura/Mariska/
Jan

M

Jan

M/A

Jan

M
M/A

Mariska
Mariska/Jan

A
A

Mariska
Jan

15-05-19
15-05-19

A

Angelique

15-05-19

A
M

21-1-19

15-05-19

OVERLEGOUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2018/2019
Nr

Datum

Onderwerp

Omschrijving

3-10-18

Schoolfotgraaf

-Redelijk goed gegaan wel een paar dingetjes verkeerd gegaan
Achtergrond groepsfoto zijn de meningen over verdeeld.
Wel positief over de fotograaf. Koppenkaart groep 8 komt aan het
einde van het school jaar.Toch nog even kijken welke fotograaf
het Toverbosch heeft. En dan misschien vergelijken.
Foto’s peuters heel rommelig, moet volgend jaar echt anders.
Moet nog besproken worden met de psz
-Nog niet gebeurd wordt pas gedaan voordat de schoolfotograaf
komt.

15-11-18

3-10-18

15-11-18

Leerplein






Versierd voor herfst Halloween
Versieren sint en kerst zo snel mogelijk datum prikken.
Komt op de app
Maandagmiddag 19 november versieren sint
Maandagmiddag 10 december

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling

A

Andra

M

Andra

M
A

Jolanda
Conny

M

Conny

Termijn/
datum

15-11-18

Afgehandeld



-

OVERLEGOUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2018/2019
Nr

Datum

Onderwerp

3-10-18

Sinterklaas

15-11-18
15-11-18
21-01-19

12-03-19

15-52019
3-10-18 Kerst
15-11-18

21-01-19

Omschrijving
























Klassencadeau 50 euro
Eten Sint en Piet of wij halen eten of ze bestellen bij
Stroop maar budget 40 euro. Miriam doet navraag bij de
Stroop voor de kosten
Is besteld school betaald de lunch
Cadeautjes zijn besteld
Worden vrijdag 23 november opgehaald
Alles goed verlopen alleen misschien een andere Sint
volgend jaar? Jan vragen aan het team wat ze ervan
vinden
Joselien heeft aangegeven om ermee uit te kijken omdat
het waarschijnlijk nogal gevoelig ligt. Aangeven geen
bekende pieten voor op school. De Pieten en de Sint wat
enthousiaster.

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling
B

Allen

A

Miriam

M

Miriam

M/A

Miriam/Karin

M/A

Miriam/Jan

M/A

Mariska/
Antoinette

M
M

Jan
Anje

M

Anje

Termijn/
datum
15-11-18

Afgehandeld



Meeneme
n volgend
schooljaar

Tijdens eerst volgende bijeenkomst (september?)
bespreken en bij SKB aangeven dat we een actievere Sint
willen.
Kerstdiner en kerk staat op het programma
Kerk gereserveerd
Eerst naar de kerk
Daarna naar school diner ouders borrelen op het
schoolplein
Druk op het leerplein
Leerkrachten geen plek aan tafel
Leerkrachten vonden het onveilig voor kleuters terug
lopen naar de school
Evt kerstontbijt/lunch volgend jaar
Borrel sfeervol op het plein
Te weinig hulp van tevoren, net voor het kerstdiner
Moeilijk het overzicht met allergieen

x

OVERLEGOUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2018/2019
Nr

Datum

Onderwerp

15-11-18 Overblijven

Omschrijving

M/A

Team/Overblijf

M

Jan/Angelique

A

Mariska/Jan

M

Anje

Optocht en daarna spelletjes. Geen knutselmiddagen van te voren
voor de optocht. Stichting carnaval had het draaiboek al klaar
daarom volgend jaar eerder een bijeenkomst oktober/november.
Het hossen duurde te lang. Misschien toch weer spelletjes.

M

Jan

M

Mariska

21-01-19 Sportdag
12-03-19

Eerste bijeenkomst zo snel mogelijk plannen
Gisteren eerste overleg gehad. Wordt spelletjes/sportdag. Geen
diploma meer.Hebben 40 hulpouders nodig. Kinderen krijgen
medailles.

A

Sportdag
werkgroep

15-52019

Helma neemt afscheid, wegens arbeidsongeschiktheid.
Muziekfeest met gezelschap “de vuilnismannen” 20 juni,
donderdag. Draaiboek wordt naar Jan gestuurd door de
vuilnismannen. Nog niet bekend of er hulpouders nodig zijn en wat
nevenactiviteiten zullen zijn.

M

Jan

21-01-19

15-11-18 schoolreis
13-03-19

21-01-19 Carnaval

12-03-19

Juf Helma

-Overblijf is rommelig, chaotisch, kinderen grote mond. Staat op
de eerste volgende vergadering van het team. En het
overblijfteam heeft ook binnenkort vergadering hierover.
-Gaat beter. Idee om in de klas te gaan overblijven moet nog
verder uitgewerkt worden. Bezig met de akoestiek op het
leerplein.
Iets leuks, pretpark. Mariska vraagt na bij Jan of we met heel de
school naar dezelfde bestemming gaan/moeten.
Kleuters dippie doe. De rest naar Toverland
Bussen liggen vast
Begeleiding is geregeld

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling

Termijn/
datum
21-1-19

Afgehandeld
x

OVERLEGOUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2018/2019
Nr

Datum
15-52019

Onderwerp

Omschrijving

Onderwijs anders en
continurooster

15-52019

Verkeer

15-52019
15-52019
15-52019
15-52019
15-52019

Goede doel

Volgend schooljaar wordt er gewerkt met een basisgroep en units,
waarin de kinderen op eigen niveau werken. Leerkrachten krijgen
een meer coachende rol. Er moet overleg plaatsvinden tussen de
docenten die de units begeleiden. Dit overleg kost tijd, daarom is
er een verandering nodig in de lestijden. Optie is een kwartier
eerder beginnen, kwartier korter lunch en half uur eerder uit.
Andere optie is 5 gelijke dagen-model. Dit lijkt niet in het belang
van kinderen, dus optie geschrapt. Derde optie is continurooster.
Door aanpassingen in de brief naar ouders, is de eerste optie niet
beschreven in de brief om te stemmen en niet aangegeven dat er
hoe dan ook met uren geschoven zal worden.
Communicatieve misser wordt betreurd door Jan. Er komt een
nieuwe stemming na de informatieavond van 27 mei.
Verkeerskar afgezegd wegens te weinig hulpouders. Mogelijk
gevolg voor verkeerslabel van school?
Iedereen geslaagd voor verkeersexamen.
Goed geslaagd

Bloemenmarkt

Opbrengst circa €1209. Organisatie beter, minder foutmeldingen.

Schoolreis

Alles geregeld.

Sportdag

15-52019

Nieuwe leden

Verzet naar 5 juni wegens slecht weer. Zijn er voldoende
aanmeldingen? Navragen bij Mariska
Groep 1 t/m 4 in een unit. Jamie zit in flexpool, maar mag blijven
voor vast en fulltime. Polle is leraarondersteuner, hij vervangt
leerkrachten. Met onderwijs anders komen er andere manieren
van werkdrukverlaging. Polle gaat gymlessen overnemen. Mariska
gaat eventmanager worden en gaat om de woensdag een ochtend
extra werken. Nog 1 vacature open. Groepsindeling en verdeling
leerkrachten voorlopig nog niet bekend. Verbouwing leerplein nog
dit schooljaar en eerste 2 weken van zomervakantie verbouwing
lokaal Joselien/Richard. Speelzaal wordt verbouwd tot kantoren /
ruimtes / technieklokaal. Materiaal van OV kan in speelzaal.
3 reacties, Cynthia, Sabine en Regina (nog in twijfel). Zij mogen
per komend schooljaar deelnemen.

Groepsindeling volgend
schooljaar

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling

Anje

Termijn/
datum

Afgehandeld

OVERLEGOUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2018/2019
Nr

Datum
15-52019
15-52019
15-52019
15-52019
15-52019
27-62019
27-062019

Onderwerp

Omschrijving

Filmopname musical

Angelique declareert kosten voor toner voor de printer, wegens
vele jaren werk voor OV
Cameraman/vrouw gezocht voor filmen musical. Jan neemt
contact op met Jeroen Lips.
Contact met Koch voor koppenkaarten

Koppenkaarten
Hulpouders
Ouderportaal
Oudervereniging
Data 2019/2020

Hoe trekken we meer hulpouders aan? Ideeën zijn welkom.
Inschrijflijst aan begin van schooljaar?
Basis online (soort klasbord) wordt komend schooljaar mee
gestart voor communicatie naar ouders.
Monique is een paar maanden geleden al gestopt met de OV.
Maar was bij velen niet bekend
4 september alv + ov vergadering. Bij veel animo alv extra ov
vergadering inlassen
9 oktober
14november
20 januari
10 maart
20 mei (wordt 18 of 19 mei)
18 juni

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling
B

Angelique

A

Jan
Jan
Allen

Termijn/
datum

Afgehandeld

OVERLEGOUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2018/2019
Nr

Datum

Onderwerp

Omschrijving

27-062019

Nieuwe leden

Cynthia twijfelt nog mirella vraagt dat nog na
Sabine,Wieteke, Thirza sluiten volgend schooljaar aan bij de ov.
Mirella nodigt ze uit voor de eerstevergadering en geeft de andere
data door.
Regina nog niet komend schooljaar
Klaartje wilt ook bij de OV
Is geregeld. Gaat Jeroen Lips doen.
S middags Peter Franken komt foto’s maken.
Heeft Andra. Krijgen na de musical.
Pakt Jan op met de informatie avond
Vanuit de OV een lijst maken waarbij we extra hulp nodig hebben.
Mirella en Heidi maken deze lijst.
In de nieuwsbrief oproep voor een verkeersouder
Volgend schooljaar verkeersweek . Week van 28 oktober.
Activiteiten in een week stoppen.
Ging niet door vanwege het weer. Volgend schooljaar 13 mei. Ook
alvast een uitwijkdatum plannen.27 mei
Lindy gaat dit doen vanaf volgend schooljaar.
Volgend schooljaar 26 september naar de beekse bergen.
Woensdag 3 juli overleg. Anje Mirella Karin Jolanda

Film opname musical
Koppenkaart
Inschrijflijst activiteiten

Verkeer

Sportdag
Eventmananger
Schoolreis

Meester en juffendag
Grote rekendag
Bloemenmarkt
Notuleren

Ligt aan het idee of er extra hulp nodig is
Komt te vervallen
16 april
Anje gaat het overnemen van Jolanda

Actie /
Besluit / Actie door
Mededeling
A

Mirella

Jan/
Heidi/Mirella

Termijn/
datum

Afgehandeld

OVERLEGOUDERVERENIGING ACTIE- en BESLUITENLIJST
Schooljaar 2018/2019
AGENDAPUNTEN (lange termijn)
Omschrijving

Termijn

