
 

 

Notulen Oudervereniging O.B.S. De Kring 

16-05-2022 
19:30 

Afwezig: Kristel, Jeroen, Amber 

1. Opening:  
Jennifer opent vandaag de vergadering en verteld dat Linda haar taken als voorzitter zal neerleggen 
en met het schooljaar 2022-2023 uit de OV zal stappen ivm prive omstandigheden. Jennifer zal Linda 
haar taken als voorzitter vanaf nu overnemen. Er zijn hierdoor ook wat wijzigingen in het bestuur. 
Met het nieuwe schooljaar zal Hedy penningmeester worden, Nathalie secretaris en Andrea blijft 
Vice voorzitter. 
 

2. Behandeling notulen vorige vergadering 

Karin zei mbt de 46 niet betalende ouders voor dit jaar, dat ze dit besproken had met Kees over het 

opbellen van deze ouders om ze toch te vragen alsnog te betalen. Maar Kees heeft dit nogmaals 

gecheckt en blijkt dat wij niet meer hierachter aan mogen gaan. Dat betekend dus dat wij deze 46x 

EUR 42,00 voor dit jaar zullen missen. Het tekort kunnen we evt aan Edumare vragen, als eenmalige 

contributie vanuit Edumare. Echter gaat het dan om max EUR 17,00 per kind en is definitief 

eenmalig. Dus helaas zou dit dan niet meer gelden voor volgend schooljaar. De penningmeester zal 

dan moeten uitzoeken wat we precies missen aan bedrag en aan Edumare vragen.  

 

Er volgt wederom een heel gesprek over het bedrag voor de schoolreis en we zijn het er over eens 

dat de volledige ouderbijdrage voor volgend schooljaar verhoogd zal moeten worden. Liefst tussen 

EUR 50-55. Echter Karin gaat binnen een korte tijd de mail eruit gooien voor de kosten voor kamp 

groep 8 en er moet dus op snel termijn besloten worden wat het bedrag moet worden. Deze 

verhoging moet ook nog goedgekeurd worden door de MR.  

Syliva – groep 4 zit in de MR en we zouden aan haar een mail kunnen sturen. Voor de 

penningmeester om dit op zich te nemen. 

Tevens besproken dat er een duidelijke brief vanuit de OV moet komen naar de ouders met de 

activiteiten en vooral wat de kosten hiervan zijn, om zo de bijdrage goed te kunnen uitleggen. 

3. Ingekomen stukken 
Niks. 
 



4. Mededelingen directie en bestuur 
Er lopen gespreken voor de positie van Kees, maar tot zover is het lastig om een goed iemand 
hiervoor te krijgen. Verder geen nieuws. 
 
 

5. Mededelingen penningmeester 
Anouk krijgt bonnen via de app, maar dit is erg onoverzichtelijk en zij raakt hierdoor kwijt wie wat 
krijgt en vooral wat er met het budget gebeurd. De bedoeling is dat degene die het stokje heeft, de 
kostenoverzicht bijhoudt en de penningmeester alles geeft incl de bonnen. Op de bonnen (of op een 
andere lijst) kan er dan geschreven worden wie wat nog van de OV krijgt qua geld, die zij reeds 
voorschoten heeft. Uiteraard is dit een ander verhaal als dit over een groot bedrag is, die men graag 
snel terug heeft. Maar wel aub in overleg met en door degene die het stokje heeft. Zodat het voor 
iedereen duidelijk blijft.  
 
Anouk kreeg ook verzoek van de kleuterjuffen wat precies het budget is en wie er boodschappen kan 
doen. Er was nog niemand voor deze commissie, maar Jennifer zal dit op zich nemen. 
 
Mededelingen van het bestuur, zie opening. 
 

6. Korte introductie OV leden voor op de site / De Kringloop voor 2022-2023 
Er bleek al wat gestuurd te zijn, helaas was alleen de mail adres in de vorige notulen niet correct en 
zijn deze mails hoogstwaarschijnlijk bij Kees terecht gekomen. De stukjes van de OV leden worden nu 
naar een ander (OV) mail adres gestuurd. Graag doen voor het einde van deze week, zodat we deze 
zsm als aparte mail via Parro naar de ouders kunnen versturen. 
 

7. Schoolreizen gr 3 & gr 4-6 
Groep 3 gaat op 24mei naar de Ballenbak in Brielle. 
 
Groep 4-6 zijn 13mei, lopend, naar Historyland geweest ivm financien. De dag zelf was super leuk en 
de kinderen hebben echt genoten, het weer was gelukkig ook goed. Het was zeer zeker een heel 
goed alternatief. Carina (groep 4) wilt het graag inzetten als een circel voor de schoolreis, dus 1x in 
de 3 jaar naar Historyland.  
Er waren wel helaas wat ouders die hier niet zo blij mee waren als schoolreis, maar de leerkrachten 
hebben een goed en krachtige mail gemaakt met uitleg waarom het dit jaar Historyland werd. 
Andere optie was namelijk volledig cancellen. Maar het gaat om de kinderen en zij hebben een top 
dag gehad ! 
 

8. Avond 4-daagse (wel of niet ivm financien) 
Op dinsdag 7 t/m vrijdag 10 juni is het plan om weer een avond 4-daagse te houden in Hellevoetsluis. 
Ondanks dat dit nog iets wat onzeker is, ivm niet genoeg verkeersregelaars. Maar we gaan als OV wel 
iets doen. De commissie is daardoor opgestart en op dit moment zit Hedy. Zowel Andrea, Didem, 
Jennifer, Lucinda, Jeannette, Nathalie en Sandra zullen helpen en ook staan op 1 van de avonden.  
Uitgelegd dat het niet alleen daar staan en uitdelen is, maar ook van te voren alles op school halen 
(tafels, eten/drinken etc) en meenemen naar de desbetreffende sta plaats en uiteraard weer 
opruimen. Ook moeten we met Kees checken wie er van de leerkrachten in deze commissie zal zitten 
en welke leerkracht op welke avond gaat staan. Meestal staan er 2 of min 1 leerkracht elke avond.’ 
Van de OV is dit nu het plan : 
Dinsdag 7 juni – Jennifer en Andrea 
Woensdag 8 juni – Hedy en Sandra 
Donderdag 9 juni – Lucinda en Didem (nog onzeker) 
Vrijdag 10 juni – Hedy en Nathalie (nog onzeker). 
 



9. Survival groep 7 
Jeroen kon helaas niet aanwezig zijn vanavond ivm wisseling van nachtdienst naar avonddienst, maar 
alles loopt. Enige wat hij nog nodig heb is iemand van de OV die mee kan helpen die dag omdat hij 
niet de hele dag kan blijven ivm werk. Jeanette zal hem gaan helpen. 
 

10. Rondvraag / Samenwerking 
Groep 8 Afscheid.. Budget voor deze commissie is EUR 500. Karin/John hebben nog wat geld over, 
maar niet veel meer. In deze commissie zitten Anouk, Marcia en Sandra.  
 
Het uitje op 1 juli is reeds geregeld, alleen het eten op school moet nog geregeld worden.  
Normaal wordt er een BBQ gedaan, maar qua kosten is dit lastig en ook moet er dan een grote BBQ 
worden geregeld en mensen die willen BBQ-en. Er wordt nu ook gekeken naar bv een Friet Kar, die 
bv onbeperkt friet en snacken heeft.  
 
Voor op de dagen van de eind musical is er op beide ochtenden (om 9uur) kijken voor oma’s, opa’s 
etc en de andere groep 8. Voor deze ochtend wordt er koffie / thee gezet en bij de deur geplaatst. De 
OV zal zorgen voor koekjes, die Richard en/of Judith bij de koffie/thee zullen zetten of uitdelen. 
 
Voor de avonden van de eind musical zullen er drankjes en hapjes zijn. Ook hier zijn we aan 
kosten/financien gebonden en zal er geen wijn/bier zijn, maar koffie/thee en limonade. Qua hapjes 
zal het worst/kaas/chips o.i.d. zijn. Dit zal bekeken worden nadat we weten wat we hebben qua 
financien.  
 
Hulp vanuit de OV voor de avonden zullen zijn:  
Maandag 4juli (gr 8 a) Jennifer, Linda en Sandra 
Dinsdag 5juli (gr 8 b) Jennifer, Linda, Anouk en Marcia (?).  
 
Nathalie – Of iedereen graag goed wilt nadenken of zij in de OV willen blijven. Dit was al eerder 

aangegeven, maar dit jaar was relatief rustig qua commissies/organisaties en er wordt verwacht dat 

het volgend schooljaar weer “normaler” zal worden. Dit zal inhouden dat het echt drukker zal 

worden en er wordt echt van men verwacht dat je zowel bij de OV vergaderingen bent (uiteraard een 

keertje niet kan gebeuren), als bij de commissie vergaderingen en zeker op de dag zelf van de 

activiteit. Deze data zijn ruim van te voren bekend.  

Lucinda geeft aan dat ze misschien een master opleiding gaat doen en hierdoor misschien uit de OV 

gaat. Gevraagd is om dit wel zsm te laten weten. 

Marcia zal per het nieuwe schooljaar leerkracht worden en daardoor niet meer in de OV als ouder 

kunnen blijven. Zij zal zeker uit de OV gaan. Hopelijk kan zij wel terug komen in de OV, maar dan als 

leerkracht (die we toch nog zoeken).  

Degene die definitief vertrekken aan het eind van dit schooljaar: 

Anouk (penningmeester)  

Sandra (secretaris) 

Linda (voorzitter) 

Marcia (OV lid)  



Als laatste, datum voor een etentje met alle OV leden. Het was erg lastig om een datum te vinden 

waarin iedereen kan. Dus is er besloten om gezellig, dit jaar en het vertrek van deze leden te vieren 

op dinsdag 21juni. De dag dat we ook onze laatste OV vergadering hebben. Er zal die dag toch weinig 

te bespreken zijn. Echter deze dag zullen we al om 18.30u op school moeten zijn      

Voor deze avond zullen we ook de pizzabus laten komen en als een American party, onze eigen 

drinken verzorgen. 

Dus voor iedereen, graag ervoor zorgen dat iedereen op dinsdag 21juni aanwezig is (wel zo gezellig). 

Andrea gaat er voor zorgen dat de pizzabus om half 7 op die dinsdag op de parkeerplaats zal zijn.  

 

Verder was er niks. 

 

Rond 2145u wordt de vergadering gesloten door Jennifer. 

 

Tot dinsdag 21 juni om 1830u ! 

 


