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               OBS De Start- OV                                                            

Notulen OV vergadering dinsdag 8 september 2020 

Aanwezig: Agnes Coolen, Juf Henriette, Maaike vd Bersselaar, Björn Moust, Judith Boone,  

Ingrid van Vugt (notulist) 

Afwezig: Amber Hendriks 

 

1. Opening 

Judith welkom op afstand via online verbinding. Judith geeft aan dat ze gaat stoppen 

als OV lid, alle begrip en respect voor haar keuze. Oproep voor nieuw OV lid zullen 

we direct uitzetten. Björn neemt rol van voorzitter op zich.  

 

2. Vorige notulen 

Actiepunten van vorige vergadering zijn afgerond.  

 

3. Ingekomen post 

Alleen ingekomen lege flessen van Renate Verboven.   

 

4. Mededelingen directie 

• Geen zieke personeelsleden bij start schooljaar, zijn we blij mee. 

• Structuur zoals nu staat is helder voor ouders t.a.v. Corona.  

• Omroep MAX bij 1e schooldag was erg leuk, Agnes zag dit voorbij komen op tv, 

had hier op ingeschreven. Iedereen was er enthousiast over. Uitzending januari, 

datum volgt.  

 

5. Mededelingen team 

• In de tweede week veel zieke leerlingen op school, jammer voor de start van het 

schooljaar. Gelukkig nu de meeste weer hersteld.  

 

6. MR 

• Geen bijeenkomst meer gehad, 24 september volgende vergadering.  

 

7. Evaluatie 

• LAS 

Niet doorgegaan met de Touwladder. Alternatief was georganiseerd in de vorm 

van een puzzelspeurtocht. Dit was ondanks de regen toch een geslaagde 

activiteit. 

• Afscheidsfilm 
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Geweldig! Leuke traditie is geboren, eindfilm i.p.v. musical. 1 x per 4 jaar blijft wel 

i.v.m. onderwijstijd die gehaald moet worden.  

 

8. Voorbereiding 

• Algemene oudervergadering 

PR werkgroep geeft tijdens AOV presentatie, max 1 uur, opgebouwd in 3 fasen. 

PR werkgroep, wethouder Jan Brekelmans en Robert Venema spreken. Ruimte 

wordt geregeld door de Gemeente aangezien de school niet over voldoende 

ruimte beschikt om op gepaste afstand bij elkaar te komen. Ingrid zorgt dat 

agenda AOV uitgaat met daarbij reminder via groepsapp.  

• Sinterklaas  

Optie ligt vast op 3 december 13.00 uur, corona technisch afwachten hoe dit jaar 

het Sint bezoek vorm gegeven kan/ mag worden. Werkgroep gaat dit verder 

bekijken.  

• Planning/ evaluatie gezamenlijke activiteiten met De Touwladder 

LAS enige gezamenlijk activiteit. Op dit moment is daar geen overleg voor nodig 

samen met TL.  

• Schoolkamp  

8 kinderen op kamp, groep 6-7-8, dezelfde locatie als 2 jaar terug. Leerkrachten 

nemen volledige organisatie op zich.  

 

9. Punten OV 

• PR school (vast bespreekpunt OV) 

Website vernieuwd, flyers al veel verspreid, maar Reeshof moet nog, volgt nog 

oproep voor. Paul van Loon heeft hulp geboden bij het opzetten van een actie 

voor het schrijven van een verhaal met prijsvraag met als doel voor werving 

leerlingen en naamsbekendheid vergroten. Alternatief voor peuterochtenden 

opzetten wordt naar gekeken.  

• Evaluatie carnaval  

Ingrid zorgt voor terugkoppeling via mail aan SOT. Er zal niemand naar de 

vergadering gaan. Ingrid blijft voorlopig contactpersoon.  

• Vergaderdata komend schooljaar 

Zijn al vastgesteld, namelijk: 2 november, 5 januari, 29 maart, 8 juni.  

• Voorbereiding Algemene Ouderavond 

Wordt aan gewerkt.  

• BBQ afsluiting jaar met team/OV/MR  

Donderdagavond 1 juli.  

 

10. Rondvraag 

Niets. 
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