Notulen OV

18-01-2015

Aanwezig: Nina, Annemieke, Melanie, Anastasia, Remko, Chris en Yvonne.
Afwezig: Pascal
1) Opening en mededelingen
- OV: Notulen zijn goedgekeurd. De actiepuntenlijst wordt aangevuld, acties die voldaan zijn
blijven er op staan.
- MR: uit de notulen kwam naar voren dat de nieuwe leden zich “geblokt” voelen. Dit wordt
niet herkend binnen de bestuursleden. Na wat “strubbelingen” in het begin wordt de sfeer als
positief ervaren.
- Team: geen bijzonderheden.
- Klankbordgroep: Ouderenquête besproken. Ondanks de negativiteit die je hoort op de
speelplaats is de enquête vrij positief ingevuld. De respons was ook groot, veel ouders hebben
de enquête ingevuld. Ook is besproken wat de sterke kanten van de Bolster zijn. De
samenwerking tussen Mikz en Bolster zou meer gebruikt kunnen worden. Kees en Nicole
gaan dit verder uitdiepen/uitwerken.
2) Bestuurszaken:
- Evaluatie OV: inmiddels zijn we 2 vergaderingen verder en het wordt als positief ervaren. De
tijden waarop de werkgroepen (OV en team) bij elkaar komen wordt niet altijd als prettig
ervaren. Niet alle ouders kunnen meteen na school i.v.m. werk. Een compromis daarin tussen
team en OV zou prettig zijn. Yvonne gaat dit terug koppelen in het team.
- Werkgroepen: Nina stapt in de werkgroep van de Bolsterdag. We kijken iedere vergadering
even kort naar de stand van zaken binnen de werkgroepen.
- Lief en leed: er wordt een nieuwe lijst gemaakt. Alwin neemt het beheer van lief & leed op
zich en delegeert waar nodig.
- Alwin heeft een “declaratie” gekregen zonder bonnetje. Hij vraagt wat we daarmee doen?
Afspraak is dat er een bonnetje afgegeven moet worden anders wordt er niet uitbetaald. Dit
geldt voor OV en team.
- Kascontrole: die is geweest en getekend voor akkoord.
3) Praktische punten:
- Bolsterdag: er wordt gevraagd vanuit de Mikz of hierin samengewerkt kan worden. De OV
staat hier positief tegenover. Mikz zal betrokken worden bij de overleggen hierover. Vraag is
wat voor budget Mikz hiervoor heeft staan.
- Aantal vergadermomenten: 20 juni wordt als extra vergadermoment ingepland.
- Foto is gemaakt voor in de praatpaal. Melanie maakt het stukje daarvoor verder in orde.
- Evaluatie Kerst: de geluiden die we terug gehoord hebben waren positief. Het programma was
leuk en liep prima. De OV wil de kerstspullen eens een keer goed doornemen en bepalen wat
er weg kan.
Nina heeft gouden engeltjes in bruikleen gegeven voor de versiering. Wanneer deze niet meer
gebruikt worden wil ze ze terug.
- Voorleesontbijt: navragen bij team of er volgend jaar een ontbijt komt en wat voor budget
daarvoor nodig is.
- Carnaval: het programma van afgelopen jaar wordt aangehouden.
- Werkgroep decoratie/versiering: mail naar ouders om te werven.
4) Ingekomen post/mail:
- Er is niets binnen gekomen.

5) Rondvraag
- Er is een lijst gemaakt met ouders die de contributie betaald hebben. De ouders die niet
betaald hebben worden door school aangeschreven met een verzoek om voor 29 januari te
betalen. Wanneer dit niet gebeurd zullen deze kinderen niet mogen deelnemen aan de
activiteiten van carnaval. Er zal ook benadrukt worden dat als je niet kunt/wilt betalen om
contact op te nemen met de schoolleiding.
- Veiligheid schoolplein: er wordt gevraagd wat de afspraken zijn over gladheid op het
schoolplein. Yvonne gaat dit navragen bij Kees.

VOLGENDE VERGADERING MAANDAG 14 maart 20.00 UUR BIJ NINA.

