OV-vergadering OpenHof
04-07-2022
Notulist Anette
1. Opening/Mededelingen/MR/School/Directie
- Laatste vergadering van dit schooljaar. We nemen afscheid van een aantal leden en
verdelen de commissies voor komend jaar.
- Mededelingen directie/team
Bregje bedankt ons voor de inzet van afgelopen jaar. Er zijn weer veel leuke activiteiten tot
stand gekomen en de hulp was erg welkom.
Verder gaat Edu-Ley steeds meer samen werken en dingen met elkaar afstemmen.
De betalingen aan school zullen voortaan via Basisonline kunnen verlopen.

-

Mededelingen MR/GMR
Geen

-

Notulen vorige keer
Geen aanvullingen
(Ik heb me niet aan de nieuwe afspraak gehouden, sorry. Hopelijk is de volgende
notulist hier beter in 😉)

2. Penningmeester
- Kascontrole deze zal gedaan worden door Rob en Resi
- De penningmeester zal bij de algemene oudervergadering vanuit de school de
OV voorstellen en inhoudelijk iets meer vertellen over wat wij doen.
- In het nieuwe schooljaar zal er een algemene ledenvergadering komen van de
ov-uitnodiging volgt nog.
Schoolkamp 2022
Deze is goed verlopen mogelijk dat we komend jaar de bijdrage vanuit de OV
berekenen per kind dat meegaat ipv een standaard bedrag.
3. Evaluaties commissie
- Avond4daagse
De organisatie vanuit de vierdaagse verliep wat rommelig, maar vanuit school
was het goed geregeld. Wel was het veel werk!
Verder blijken op veel scholen ouders niet te betalen en hier wel. Moeten wij
dit dan wel willen is de vraag?
De info vooraf vanuit de organisatie was summier en lang niet alle vrijwilligers
waren even aardig 🙁.
De traktaties waren goed. Wel waren er te weinig ijsjes en hadden deze wat
meer naar voren gemogen ipv aan het einde van de route.
- Schoolfoto
Ook dit jaar was het weer een drukke dag waarin het allemaal net paste. Eén
fotograaf is eigenlijk net te weinig. Fotograaf Kiek is verder goed bevallen.
Mooie foto's en een vriendelijke fotograaf.

-

De broertjes, zusjes lijst werkt niet goed en erg rommelig. Hier zal volgend jaar
meer aandacht voor moeten zijn vanuit de school.
De insteek is om volgend jaar met fotograaf Kiek aan te houden en hopen 16
mei vast te kunnen leggen.
Ouderbedankmoment
De circus dag was een leuke drukke vermoeiende dag. Hij is goed verlopen.
Aandachtspuntje is wel dat we tijdens de voorstelling achteraan weinig konden
zien.
Verder waren er weinig mensen die nadien een drankje hebben gedronken als
afsluiting. School vraagt zich dan ook af of hier nog behoefte aan is. Meningen
zijn hier over verdeeld. Het is goed om dit volgend jaar nog even samen goed
te bekijken. Verder had de zoute popcorn van de kids geen smaak. De
leverancier was ook niet goed bevallen dus we zullen hier ook niet snel
terugkomen.

4. Verdeling commissies volgend schooljaar
Zie hiervoor commissielijst gemaakt door Kim
5. Foto’s
Er is een foto gemaakt van de leden die de OV gaan verlaten en er is een nieuwe
foto gemaakt van de zittende leden voor o.a. op de site.
6. Rondvraag
- Vanuit de MR is de vraag gekomen of we de meesters en de juffen willen
bedanken voor hun inzet tijdens de coronatijd. Er wordt dan gedacht aan bv
een lunch die door de OV gefinancierd wordt. OV is hiermee akkoord
- Rezi vraagt zich af wat er nu verder van haar verwacht wordt nu ze bij
activiteiten is ingedeeld. Korte uitleg volgt en Kim zal het overzicht mailen.
- Borrelen met de OV leden. Pascalle zal een data planner rondsturen hiervoor.
7. Afsluiting
Bregje en Kim bedanken de vertrekkende OV leden voor hun inzet van de
afgelopen jaren. Deze wordt erg gewaardeerd en ondersteund met een
attentie!!!
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