
 

 

Notulen Oudervereniging O.B.S. De Kring 

10-03-2022 
19:30 

Afwezig:  Jeanette, Jennifer, Marcia, Lucinda 

1. Opening:  
Vergadering wordt om 1945u geopend door Linda. 
 

2. Behandeling notulen vorige vergadering 

Karin miste de stukjes voor in de Kringloop, maar die waren al geschreven en in de kringloop gezet. 

Verders nog niks om te schrijven. 

3. Ingekomen stukken 
Niks. 
 

4. Mededelingen directie en bestuur 
Ciska is nog niet aanwezig op school. Marian is geopereerd en blijft nog thuis.  
Er is door het team besloten tot een sponsorloop op vrijdag 18maart voor Oekranie. Brief en 
verdeling wordt tijdens deze vergadering gemaakt door Karin en Judith. Er wordt hulp gevraagd van 
de OV om die dag mee te helpen, maar ook voor lint (Anouk) en om drinken en ijsjes te halen voor de 
kinderen. Op donderdag 17mrt moet de inschrijfformulier terug naar de leerkrachten en krijgen de 
kinderen een stempel kaart. Het geld moet dan uiterlijk woensdag 23maart ingezameld worden en 
de dag erna zal het overgemaakt worden naar Giro 555. 
De kosten voor het drinken en de ijsjes zullen van het opgehaald geld gehaald worden. 
De dag zal beginnen met de loop van de kleuters. Ouders kunnen uiteraard ook komen kijken en 
aanmoedigen. 
 
 

5. Mededelingen penningmeester 
De betaling voor de ouderbijdrage is niet positief. Na de oproep in de laaste kringloop waren er wel 
wat betalers, maar ook ouders die reeds betaald hadden. Zij kregen uiteraard het geld terug gestort. 
Hoeveel er nog niet betalers zijn is door Anouk reeds aan Kees gestuurd, zij heeft hier nog niks van 
gehoord. 
Er is op dit moment nog 27% (zo’n 105 kinderen x EUR 42,00) niet betalers.  
Karin vindt dat de ouders hier persoonlijk een herinneringsbrief op moeten krijgen. Dit komt neer op 
zo’n 50% van elke unit (muv groep 8). Karin zal checken met Marjolein of zij nog zo’n vaste brief heeft 
om naar de ouders te sturen. Dit moet dan in overleg met Kees. 
Edumar heeft wel een potje, maar dan is niet bestemd voor de school en betreft EUR 17,00 voor de 
andere schoolactiviteiten (bv Sint, kerst etc).  



a. Kosten en bonnen commissie 
Anouk legt uit dat degene die het “stokje” heeft alle kosten op een zgn kostenformulier moet 
invullen. Dit is makkelijker voor de penningmeester, zodat zij alle kosten + bonnen op 1 
formulier heeft. Ook is het overzicht van de kosten dan in 1x duidelijk.  
Niet iedereen was hier van op de hoogte en Anouk zal een lege naar Sandra mailen om deze 
met de notulen naar iedereen te versturen.  

 
6. Aanblijven leden met een functie op school 

Dit betreft Marcia en Amber, die op dit moment ook als assistente werkzaam zijn op school. Het 
bestuur van de OV heeft de regelementen er op na geslagen en niks gevonden qua reden waarom dit 
niet zou kunnen. Dus voor het bestuur is het prima. Voor Karin ook, zolang dit wettelijk toe gestaan 
is.  
 

7. Inleg OV tijd naast prive leden 
Uitleg van Linda over wat er van de leden verwacht wordt als OV lid naast je prive tijd. Het laatste 
jaar is nogal rommelig geweest door Corona, maar als alles weer “normaal” gaat lopen, kan er best 
wel wat tijd in de OV zitten. Niet alleen de avond vergaderingen, maar ook de commissie 
vergaderingen die vaak na schooltijd zijn en het regelen van de commissies. En uiteraard de dag zelf. 
Er wordt wel van de leden verwacht dat ze de dag dat die bepaalde activiteit is, wel op school zijn om 
mee te helpen. Uiteraard kan het een keer voorkomen dat het niet lukt, maar dat moet wel beperkt 
blijven, zodat eigenlijk iedereen hetzelfde doet qua inzet.  
Er wordt aan iedereen individueel gevraagd hoe ze de OV en het werk tot nu vinden m.n de “nieuwe” 
leden omdat we nu ruim een half jaar verder zijn. 
 
Amber: Ze wacht nu af wat haar studie gaat brengen, kan misschien volgend schooljaar leerkracht 
zijn. Maar dat is later te bespreken hoe of wat. 
Kristel: Had een burn-out, maar gaat gelukkig beter en is weer op zoek naar een baan. Nu heeft ze 
daardoor veel vrije tijd en kan met nieuwe baan iets minder zijn. 
Nathalie: vindt het nog steeds leuk om te doen. 
Linda: moet nog wennen aan haar rol binnen de OV, maar vindt het nog steeds leuk. 
Hedy: vindt het ook nog leuk, al kan ze niet altijd (wat iedereen wel heeft) en het lukt ook nog steeds. 
Andrea: werkt nu 2 dagen, maar vindt de OV ook nog steeds leuk. 
Kim: werkt 3 dagen, woe/vrij vrij, en vindt het ook nog leuk. 
Didem: ze vindt het leuk, maar heeft weinig tijd. Het is voor haar moeilijk om last minute vrij te 
krijgen, maar lukt wel als de datum ruim van te voren bekend is. 
Jeroen: Zit er goed in. Hij werkt in de continue dienst en is daardoor vaker op het schoolplein. 
Anouk/Sandra: vinden het allebei nog leuk, maar is hun laatste jaar. 
 

8. Voorjaarsdisco 
Evt een idee geopperd voor een paasdisco ? Maar Anouk en Sandra zullen nadenken over een bv 
lente disco. We komen hierop terug. 
 
 

9. Koningspelen 
Er moet besproken worden in de commissie wie de koningsspelen doet samen met John voor de 
bovenbouw. De commissie zal op kort termijn bij elkaar komen. Het budget is EUR 800,00, waarvan 
EUR 500 voor de bovenbouw en EUR 300 voor de onderbouw.  
Er komt een oproep tot hulp om de spullen voor de Koningsspelen door te lopen. 
Ook zal er contact met John opgenomen moeten worden of hij bv al het ontbijt (dozen van de 
Jumbo) al geregeld is en de spullen voor de bovenbouw. 
 



 
10. Schoolreis  

Is lopende. 
Groep 3 -> is wachten op Fabienne voor een datum 
Groep 4-6 -> datum op dit moment 13mei en zijn al opties op de bussen en bestemming wordt 
Drievliet. 
Survival ➔ Jeroen is hier mee bezig, zal plaatsvinden in de Bernisse. Hij heeft reeds een offerte en zal 
hulpouders nodig moeten hebben vanuit de unit. Meestal komen er sowieso hulpouders vanuit de 
OV (2 a 3)  ivm een auto die meerijdt, EHBO etc. 
Idee voor de datum is nu 10 juni of 17 juni als back-up. 
 

11. Samenwerking en Rondvraag 
Andrea: Communicatie binnen de commissie moet beter, zodat iedereen weet wat te doen.  Dit zal 
dan degene moeten regelen die het stokje heeft. Die kan de taken dan verdelen onder de leden. 
 
Sandra: Gelieve de OV app alleen voor OV zaken te gebruiken (met uitzondering van de fijne 
kerst/vakantie etc), maar commissie zaken graag in de commissie app bespreken/vragen. 
 
Karin: wie gaat de spullen halen voor 18maart. Amber en Kristel zullen zorg dragen voor het drinken 
en de ijsjes. Anouk zal proberen het lint te regelen.  
➔ Alle kinderen nemen wel hun eigen beker mee.  
➔ 16 flessen siroop 
➔ 400 ijsjes (deze zouden in Amber haar vriezer kunnen). 

Amber houdt contact met Karin wanneer de ijsjes verdeeld kunnen worden. 
 
Hedy vraagt aan Karin of ze nog hulp nodig heeft voor het berekenen van het geld na de loop. 
 
Er wordt ook afgesproken dat vanaf nu alle vergader data vermeld zal worden op de agenda. 
 Volgende vergadering maandag 16mei 19.30u 

 
Om 21.46u sluit Linda de vergadering. 
 

 


