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Verslag:

OV vergadering

Datum:

12 september 2018

Aanwezig:

Joyce, Manon, Leontien, Karin en Angela

Afwezig:

Claudia, Merel

Onderwerp
Opening
Om 20.00 uur opent Joyce de vergadering.
Ingekomen agendapunten en mededelingen
- Werven nieuwe leden voor de OV. Stukje tekst in de nieuwsbrief plaatsen en via de mail
verspreiden (klassenouders). Leontien zoekt dit op en mailt dit naar de administratie.
Mochten er geen nieuwe leden zich aanmelden, dan zullen we tijdens de ALV bespreken
welke nieuwe structuur we gaan gebruiken.
- De school bestaat 20 jaar en er is een bedrag voor in de begroting opgenomen. Leontien
zoekt nog even na welk bedrag er gereserveerd is.
Verslag OV vergadering van 23-5-2018 is goedgekeurd.
Deze kunnen op de site worden geplaatst.
Financiële status
- Ouderbijdrage:
- We werken vanaf dit jaar met een nieuw betalingssysteem. Leontien zal contact opnemen
met Agneta om uitleg te krijgen over het nieuwe systeem.
- Leontien zal 2 personen benaderen voor de kascommissie.
- Door 7 van de 648 ouders is de bijdrage niet betaald.
- Jumbobonnen:
- Merel heeft de bakken meegenomen en zal vrijdag de bonnen optellen en afleveren bij
Jumbo.
OV activiteiten
- OV activiteiten schema 2018-2019: De activiteiten worden verdeeld over de verschillende
mensen.
- Lustrum (20 jaar): We laten de gedachten daarover gaan en komen er later op terug.
- Welkomspakket nieuwe leraren: 8 nieuwe leerkrachten. € 15 per nieuwe leerkracht. Manon
regelt het welkomspakket,
- Herfstpad: Karin kijkt na welke leerkracht dit organiseert. Joyce pakt dit op.
- Sinterklaas: Joyce en Angela zullen de organisatie oppakken.
- Pasen: Angela
- Verkeersexamen: Merel
OV mail
Vraag die binnen is gekomen is afgehandeld.

7

Rondvraag
Geen rondvraag.
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Sluiting vergadering 20.53 uur.
Nieuwe datum volgende vergadering: 7 november 2018 om 20.00 uur

Actie

Leontien

Leontien
Angela

Leontien

Merel

Manon
Karin & Joyce
Joyce & Angela
Angela
Merel
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