Oudervereniging De Hobbendonken

NOTULEN 21.02.2022
1. Opening
▪ Mededeling dat wendelien een pauze last ivm haar werk/cursussen. Wellicht
haakt ze volgend jaar weer aan.
2. Vaststellen notulen vorige vergadering (link)
▪ Vastgesteld
3. Ingekomen agendapunten:
▪ Notulen MR (Marieke)
▪ Als de school beleid aanpast wat impact heeft op de OV, geven ze dit
door
▪ Robert zet de punten uit de MR notulen die betrekking hebben op de
OV op de agenda van de OV.
▪ Gezonde traktaties zijn duurder. Dit is een zorg vanuit de OV.
4. Update penningmeester

5. Update vanuit de commissies
▪ Carnaval
▪ De draaiboeken van afgelopen jaren zijn niet gebruikt. Er is een
nieuw plan/draaiboek gemaakt en OV wordt alleen uitvoerend en dat
werkt niet fijn vanuit de OV.
▪ Avondvierdaagse
▪ Moniek gaat het navragen of deze doorgaat
▪ Koningsspelen
▪ Financieel lastig.
▪ Workshops zijn niet te vinden (gratis)
▪ Opties: Sportvelden JRL?
▪ Buurtsport is back-up scenario.
▪ Leerlingenraad (groep 6, 7, 8)
▪ Idee: 4x per jaar door de OV oppakken om inkomsten te genereren?
▪ Idee: Discoavond/Bingoavond oppakken door de OV?
▪ Feestcommissie (Zomerfeest, Feestweek)
▪ Tijdens de feestweek wellicht extra inkomsten genereren.
▪ Organisatie van de dagen/activiteiten lopen
▪ Groene Speelplein
▪ 12 maart eerstvolgende zaterdag om te werken
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▪

Sinds dit jaar is er onderhoudsplan (4x per jaar) geregeld door
school.

6. Actielijst
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BllTjxpd7mrVN7Y3uakDQokQq-w2hKGN/e
dit?usp=sharing&ouid=104934353827392426558&rtpof=true&sd=true
7. Gehoord aan de poort
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1znaEQdg6ZR6p7S6eqnqdVV8ApjZZ1NOd/
edit?usp=sharing&ouid=104934353827392426558&rtpof=true&sd=true
8. Wat verder ten tafel komt
▪ Leontine is aangesloten en er wordt aangeven dat het werken met de
leerkracht heel erg verschilt.
▪ Leontine geeft aan dat activiteiten samen bedacht moeten worden. Omdat er
veel nieuw is, moet er veel opnieuw ontdekt worden. De samenwerking
wordt hopelijk in de toekomst beter.
▪ Het gevoel van de sommige commissies is dat hun ideeën niet gehoord
worden maar zal besproken worden in de evaluatie van de activiteit.
▪ Voor carnaval is het te snel om helemaal terug te gaan naar het oude (voor
Corona).
▪ Werkgroepen worden opnieuw ingedeeld volgend jaar.
▪ Voor een activiteit afspreken hoe je gaat werken met elkaar en evaluatie na
een activiteit is handig.
Volgende vergaderingen:

●
●
●
●

28 maart 2022
9 mei 2022
30 mei 2022
4 juli 2022

