OBS De Start- OV
Notulen OV vergadering dinsdag 5 januari 2021 (via Teams)
Aanwezig: Agnes Coolen, Juf Henriette, Maaike vd Bersselaar, Björn Moust, Ingrid van
Vugt (notulist).
Afwezig: Amber Hendriks.
1. Opening
Welkom op afstand, vergadering via Teams.
2. Vorige notulen
• Geen op- of aanmerkingen.
• Vorige notulen zijn per abuis niet meer rondgegaan naar de ouders, worden bij
aankomende notulen meegestuurd.
• Ouderbijdrage is uitgezet en ontvangen door Maaike.
3. Ingekomen post
Niets
4. Mededelingen directie
De deuren van school zijn helaas weer gesloten, de directie en het team vinden dit
ontzettend jammer. Ze hopen dat ze de kinderen snel weer op school mogen
ontvangen, maar zijn ook afhankelijk van de landelijke besluiten.
5. Mededelingen team
Deze week begonnen met thuisonderwijs, goede start gemaakt met alle kinderen.
Fijn om te zien dat de ouders en kinderen allen hun best doen hiervoor.
6. MR
• Schoolvakanties voor komend schooljaar zijn goedgekeurd en vastgesteld.
• Begroting is besproken en goedgekeurd.
• Conclusie van inspectierapport was heel positief, complimenten.
• De MR laat nogmaals weten mee te leven met De Start i.v.m. behoud school.
7. Evaluatie
• Sinterklaas
Amber zat in de werkgroep namens de OV. Ondanks Corona toch een leuke
ochtend geweest, is goed verlopen. Kinderen waren blij met hun cadeautjes en
we hebben de Sint toch kunnen ontvangen op school. Goede samenwerking
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•

gehad, ondanks dat er geen hulpouders op school aanwezig waren. Binnen het
budget gebleven.
Kerstviering
Last minute door het team een kerstlunch geregeld. Kinderen waren enthousiast,
team vond het ook echt geslaagd. Ouders waren ook dankbaar voor de inzet van
het team.

8. Voorbereiding
• Carnaval
Geen optocht dit jaar in Turfstekerslaand (SOT), ook geen vervangende
gezamenlijke activiteit waarover ze eind vorig jaar nog spraken. Er is nog wel een
ludieke actie bedacht, waaraan de kinderen vrijblijvend thuis kunnen deelnemen,
Turfke’s Lego Masters. Binnenkort volgt hier nog informatie over.
• Schoolkamp
Datum staat vast, huisjes zijn vastgelegd. Alleen nog activiteit te reserveren,
wordt op een later tijdstip gedaan. Dit jaar schoolkamp voor groep 6-7-8, in totaal
8 leerlingen.
• Sportdag
AH met Local Gym willen weer wat gaan organiseren. Programma staat nog van
vorig jaar, toen door Corona niet door kunnen gaan. We wachten bericht van hun
af.
9. Punten OV
• PR school (vast bespreekpunt OV)
Laatste bijeenkomst PR werkgroep in november gehad. Advertentie voor de open
dagen is al opgesteld, er komt een open week i.p.v. open dag. Rondleiding door
school kan dan geboekt worden. Open avond wordt digitaal gehouden.
Morgenavond eerste uitzending programma Het Dorp van Omroep Max, nog niet
bekend wanneer de uitzending met daarin onze school wordt uitgezonden. De
Gemeente heeft een brief naar minister Slob gestuurd voor een verzoek tot
behoud van onze school. Daaropvolgend is er namens OV/MR/Moers Belang
gezamenlijk ook een brief ondertekend en naar minister Slob verstuurd.
Er is ook nog geflyerd door ouders en een delegatie van Gemeente Belangen.
10. Rondvraag
Niets
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