OBS De Start- OV
Notulen OV vergadering maandag 2 november 2020 (via Teams)
Aanwezig: Agnes Coolen, Juf Henriette, Maaike vd Bersselaar, Amber Hendriks, Björn
Moust (notulist),
Afwezig: Ingrid van Vugt

1. Opening
Bjorn opent de vergadering en heet iedereen welkom op afstand via online
verbinding. Vanwege afwezigheid van Ingrid zal hij ook de notulen opstellen.
Oproep voor nieuw OV lid zullen we direct uitzetten (nogmaals opvolgen).
2. Vorige notulen
Vorige notulen d.d. 08-09-2020 worden ongewijzigd vastgesteld.
Actiepunten van vorige vergadering zijn afgerond.
3. Ingekomen post
Niks.
4. Mededelingen directie
• Als gevolg van de Corona maatregelen wordt gestreefd naar een versobering van
de activiteiten met zo min mogelijk bezoek van externen (Dat heeft gevolgen voor
het programma (zie hoofdstuk 8)
• Er zijn gelukkig nog geen uitvallers a.g.v. Corona op de start.
5. Mededelingen team
• Geen.
6. MR
• Bijeenkomst 24-09-2020: Maaike was afwezig, notulen moeten nog volgen.
• Geen bijzonderheden, buiten oudervergadering De Start.
7. Evaluatie
• Algemene oudervergadering
Er is geen terugkoppeling ontvangen
Vanuit OV is akkoord EUR 400,-- budget voor PR-werkgroep
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8. Voorbereiding
• Sinterklaas
Voorbereiding is in volle gang, cadeaus van onderbouw zijn gekocht. Er is nog
geen terugkoppeling van de Sint over Corona. Sint is welkom maar graag met
een beperkte bezetting (één Piet).
Verzoek is om de Sint niet op het schoolplein te ontvangen. De werkgroep (+
Ingrid) wacht op een reactie van de Sint. Alternatief is een videoboodschap
(Maaike doet dat thuis). Amber zal dat verder uitzoeken: www.videovansint.nl
• Kerstviering
Henriette en Ingrid zitten in de werkgroep.
Op basis van het Corona-beleid wordt bepaald wat er geregeld kan worden.
Touwladder heeft iets geregeld met de AH (soep, knakworst). Het moet geregeld
worden met het interne team, er mogen geen externen ondersteunen. Voorstel is
om op donderdag 17-12 de kerstviering te organiseren.
• Carnaval
Agnes heeft contact gehad met SOT, SOT is bezig met alternatief programma in de
vorm van bijvoorbeeld een beperkte optocht. Gemeente gaat niet akkoord met
optocht. Agnes wil, op basis van bestuursbesluit versobering, carnaval klein
houden op de schoollocaties. Er moet dus iets op school georganiseerd worden.
Iedereen denkt dat grappige spelletjes beter in de smaak vallen i.p.v. ‘hossen op
muziek’.
• Schoolkamp
Henriette geeft aan dat er geen nieuws te melden is.
9. Punten OV
• PR school (vast bespreekpunt OV)
Maaike geeft aan dat er veel gebeurd achter de schermen. Er is een
Er is contact gezocht met Gemeentebelangen en het CDA om in de
gemeenteraad aandacht te vragen. Agnes geeft aan dat er contact is gezocht
met De Hukkie Puk (Reeshof). Er zijn een aantal rondleidingen geweest, de
verwachting is dat er twee leerlingen zich zullen aanmelden. Morgen komt De
Hukkie Puk met een aantal kinderen kijken. We hopen dat we het in beweging
krijgen en dat het resultaat gaat hebben.
10. Rondvraag
• Maaike: op korte termijn ouderbijdrage uitzetten.
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