Oudervereniging
O.B.S. de Tjotter
Notulen Commissies/Oudervereniging 02 december 2014, 20.00 uur. Locatie:Tjotter
Aanwezig:
Afwezig:

Sacha Gaus, Richard Blokland, Mathijs Boersma, Rolien Rotensen, Julietta
Balabrega, Ellen Kampshoff, Yvette Bakker, Sandra de Voor, Wendy
Neeskens, Jolanda Rohlof.
Döne Özen, Jose Fautoeboen, Judith van Beurden, Necla Cakar, Serena
Splinter, Marleen van Wijk, Danielle Markus, Cynthia Plomp,

1) Opening vergadering

Sacha opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld.
2) Mededelingen

 Fietsexamen voor groep 7 wordt 18 mei gehouden, hier worden 4 ouders voor
gezocht om controleposten te bemannen en om van en naar school mee te fietsen.
Tijdig oproep plaatsen in de info en bij de klas informeren naar vrijwilligers.
 Inkoop boodschappen voor commissies en activiteiten. Afpraak is dat we alle
boodschappen inkopen bij Plus van Ommen ( Edwin van Ommen)
Boodschappenlijsten kunnen via Laura/Sabine naar de Plus. Edwin zorgt er dan voor
dat alles tijdig op school wordt gebracht.
3) Ingekomen post
Kerstbomen actie van Gamma Lelystad. Gamma Lelystad verstrekt aan iedere
deelnemende school in Lelystad een kerstboom. Bedoeling is dat deze mooi opgetuigd
wordt, daar een foto van genomen wordt en zo meedoet aan een fotowedstrijd waar
Gamma prijzen bij te winnen zijn. Actie wordt door Richard meegenomen naar de
Kerstcommissie.
4) Notulen vorige vergadering

Notulen van de vergadering van 6 oktober zijn bij punt 10 iets meer op feiten
aangepast en wordt nu vastgesteld.
Notulen van 3 november worden vastgesteld.
5) Overlegpunten Bestuur/Directie

 Basisschoolnet – de OV groep, inmiddels zijn de bestuursleden hieraan
toegevoegd. Ook alle andere leden kunnen toegevoegd worden aan deze groep. Verder
is het de bedoeling dat er vanuit de OV groep items geplaatst moeten kunnen worden.
Mathijs zal met Atteke opnemen dat er een beheerder toegekend wordt.
 Eefje is momenteel bezig om de agenda in basisschoolnet up to date te brengen.
 Een evalutie over basisschoolnet wordt een goed idee gevonden, opnemen met
Astrid
 Tekenfund actie is gekoppeld aan tablets, hoe ziet directie dit en wat zijn de
plannen ermee. Die vraag hebben we neergelegd bij Astrid, Zij is bezig met orientatie
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wat de mogelijkheden zijn en welke aanbieders er zijn. dit onderwerp is momenteel
ook actueel binnen StichtingSchool en staat daar ook de agenda voor het volgende
overleg. We wachten dit nog even af tot het volgende overleg met Astrid.
 Huiswerkopdracht – deze is meegenomen naar teamvergadering. Alle leerkrachten
hebben een beschrijving gedaan over wat zij verwachten van de OV en hoe zij het
graag willen zien. Het zijn nu nog allemaal losse stukjes die we tot 1 geheel proberen
te maken, bespreken met Astrid en komen hier de volgende vergadering op terug.
6) Actielijst
 Welkoms brief en machtiging is klaar en kan naar Astrid
 TypeTopia is binnen school niet realiseerbaar, zou vanuit de ouders zelf moeten
komen.
 Thermometer – Mathijs is gestart met creeren van een thermometer, hij loopt alleen
vast over hoe de invulling zou moeten worden. Dit blijkt een lastige, verzoek is om
hier allemaal over na te denken en mee te nemen naar het volgende overleg.
7) Jaarplanning
Het innen van de ouderbijdrage gaat in januari gebeuren.
Verder staat er voor nu niets op de planning.
8) Planning voor de info

Fietsexamen vrijwilligers oproep doen.
Tekenfund opbrengst vermelden.
9) Financien

Alle uitgaven tot nu toe zijn onder budget.
10) Stand van zaken commissies

Sintcommissie:
deze commissie loopt vrijdag hebben we het Sintfeest. Draaiboek is helemaal rond en
bij iedereen bekend. Alle cadeau’s staan klaar. De inkopen waren klaar, alleen bleek
dat er tijdens de pietenochten gebruik is gemaakt van speculaas, dit was ingekocht
voor het Sintfeest, dus moet nog extra bijgekocht worden. Richard heeft dit opgepakt.,
Pietenochtend is gehouden, Wendy heeft hier foto’s van gemaakt en zal dit verzamelen
in een collage.
Ook de andere groepen hebben deze week pietengym.
Kerstcommissie:
Kerstcommissie loopt met vergaderingen nog niet soepel. Vorige week was een
vergadering gepland, daarbij zijn OV ouders niet aanwezig geweest waarvan een
aantal zich niet van te voren hebben afgemeld. Redenen zullen uiteenlopend zijn. Voor
deze week is er via datumprikker.nl een nieuwe afspraak ingepland, hopelijk lukt het
de meeste nu wel om te kunnen vergaderen. Mocht dit niet lukken dan is het verzoek
je altijd even af te melden, zodat iedereen van elkaar weet wie wel en wie niet komen.
Richard geeft aan dat de commissie eigenlijk uit 2 delen bestaat, het knutsel gedeelte
wat voorbereiding nodig heeft (voornamelijk door leerkrachten omdat zij ook de
uitvoering hebben) en het gedeelte van de sponsoring voor de tombola. Uiteindelijk
komen deze allemaal wel weer samen tijdens de markt maar misschien kan er een
verdeling plaats vinden binnen deze commissie.
Kerst versieren gebeurt maandag 8 december vanaf 15.15 uur
Projectcommissie:
Starten met het project voorbereiden na de kerstvakantie
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Avondvierdaagse:
Starten met voorbereiden in maart
Het blijkt dat tijdens de A4D dat de groepen 8 met kamp zijn. Wordt aangegeven dat
dit als jammer ervaren wordt dat zij dit niet het laatste jaar kunnen meelopen.
Geopperd wordt om te inventariseren welke kinderen toch de medaille willen en
daarvoor ook willen lopen. Idee is om dan op een ander moment voor deze groep een
altenatieve A4D te organiseren, wellicht een toevoeging aan de afscheidsperiode.
Willen Yvette, Julietta en Sandra dit oppakken? Verder invulling zal nog over gedacht
moeten worden, maar de medailles zullen dan van te voren al moeten worden
ingekocht, hier rekening mee houden.
Kinderboekenweek:
Uit de huiswerkopdracht is vanuit het team gebleken dat zij de organisatie van de
boekenmarkt als erg prettig hebben ervaren.
Afscheid groep 8:
Maaike heeft bij Mathijs aangegeven dat 3 ouders vanuit OV binnen deze commissie
erg veel zou zijn. Dat in tegenstelling tot de playbackshow waarin geen OV ouders
vertegenwoordigd is. We hebben het besproken en de OV ouders willen zich erg graag
inzetten om het eindfeest tot een mooi feest te organiseren. Ter compensatie en
vanwege onbemanning zullen deze ouders zich ook inzetten binnen de playbackshow
Playbackshow
Maaike heeft aangegeven in deze commissie graag enkele ouders vertegenwoordigd te
zien. Yvette, Julietta en Sandra gaan deze commissie oppakken.
Koningsspelen:
Starten met voorbereiden in januari.
Tekenactie Tekenfund
De webshops zijn gesloten en de gekochte artikelen worden momenteel in productie
genomen. In de week voor de kerstvakantie zullen alle artikelen met de kinderen
meegegeven worden.
De opbrengst van deze actie is € 1200,11) Rondvraag en sluiting

 Julietta: Basisschoolnet de agenda is nog steeds niet gevuld en je krijgt soms wel
heel veel mailtjes van slechts 1 nieuw bericht. De agenda wordt nog door Eefje aan
gewerkt. Evaluatie over het produkt gaan we aankaarten bij Astrid.
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 Jolanda: Wendy wil zich binden aande OV, vraag is binnen welke commissie zij
betrokken zou willen zijn? Wendy wil graag bij A4D en bij het project voor het
volgende schooljaar. Commissieoverzicht zal worden aangepast.
 Sacha: Geeft nog aan dat zij een gesprek heeft gehad met Bianca waarin zij heeft
aangegeven te stoppen met de OV, dit vanwege werkzaamheden die zij verricht binnen
de MR van een andere school.
 Omdat er ouders zijn die wel betrokken willen zijn binnen de OV maar niet in de
gelegenheid zijn om op dinsdagavond te vergaderen wordt er besloten dat we
vergaderingen meer gaan afwisselen op de maandag en dinsdag avond.
Sacha sluit de vergadering
Volgende vergadering is op maandag 12 januari 2015 om 20.00 uur.
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