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OBS De Start- OV 

Notulen OV vergadering maandag 29 maart 2021 (via Teams) 

Aanwezig: Agnes Coolen, Juf Henriette, Amber Hendriks, Björn Moust, Ingrid van Vugt 

(notulist). 

Afwezig:. Maaike vd Bersselaar. 
 

1. Opening 

Welkom op afstand, vergadering via Teams.  

 

2. Vorige notulen 

• Geen op- of aanmerkingen.  

 

3. Ingekomen post 

Niets 

 

4. Mededelingen directie 

• Geen bijzonderheden. 

 

5. Mededelingen team 

• Geen mededelingen.  

 

6. MR 

• Geen MR bijeenkomst geweest. Bij de volgende MR vergadering sluit Anneke 

Lindeman aan om te kijken of deze functie iets voor haar is, aangezien Maaike na 

dit schooljaar de MR gaat verlaten.   

 

7. Evaluatie 

• Carnaval 

Er was dit jaar een Lego Masters activiteit organiseert door SOT, dit was een niet-

school gebonden activiteit. Verder niets gedaan op school in het thema Carnaval, 

jammer maar dit was een bewuste keuze geweest van het team/directie. Het was 

voor de meeste kinderen toch weer wennen aan de schooltijd, aangezien ze 

alweer een hele tijd thuisonderwijs hadden gehad, dus voor de rust gekozen.  

 

8. Voorbereiding 

• LAS 

Nog niets in gang gezet. Henriette vraagt na op de Touwladder wanneer de 

organisatie hiervan start.   

• Sportdag 
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Sportdag gaat niet door vanuit AH en Local Gym. Vrijdag 23 april gaan alle 

leerlingen in de ochtend naar de Werft. Daar worden workshops gehouden, 

zonder ondersteuning van ouders. Het vervoer gaat met de gymbus. Organisatie 

verloopt vanuit school zelf. Henriette coördineert dit.  

• Schoolfotograaf 

Agnes geeft aan dat de schoolfotograaf is vastgelegd. Datum: 12 juli 2021!   

• Avonddriedaagse 

Gaat niet door. Ingrid checkt dit bij Janet wie contactpersoon is.  

• Schoolkamp  

Huisjes zijn gereserveerd. Activiteiten regelen wordt tegen die tijd vastgelegd. 

Het gaat sowieso door!  

 

9. Punten OV 

• PR school (vast bespreekpunt OV) 

Jeugdjournaal was ontzettend leuk, goed voorbereid en aangepakt. Leuke 

publiciteit. Paasactie goede opbrengst, wat weer voor PR doeleinden ingezet kan 

worden. PR vergadering heeft plaatsgevonden, daar gezamenlijk besloten dat de 

geplande ouderavond met Gemeente en Stichting Bravoo op 12 april niet hoeft 

door te gaan. Nu de voorkeur gegeven aan een informatiebrief omdat de stand 

van zaken nu toch duidelijk is voor iedereen. We hebben een enorme groei laten 

zien, de PR activiteiten doen z’n werk en missen nu nog 1 leerling. BSO van 

Hukkiepuk hoopt 1 april te starten, omgevingsvergunning moet nog verleend 

worden. De Gemeente doet er alles aan om dit door te kunnen laten gaan. 

Wanneer zij zeker weten dat ze kunnen starten, gaat Hukkiepuk pas starten met 

werven van leerlingen van onze school.  

• Emballage opbrengst (vast punt)                                                             

20 januari: €23,25. 

• Nieuw lid/leden werven OV 

Maaike heeft aangegeven dat ze gaat stoppen met de MR en OV. Maaike had de 

rol van penningmeester binnen de OV. We willen dus graag minimaal 1 nieuw lid 

erbij (hoeft niet perse in de rol van penningmeester te zijn). De huidige 3 OV 

leden gaan ook persoonlijk ouders benaderen.  

 

10. Rondvraag 

Niets  

Actiepunt: Actiehouder: Status: 
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Henriëtte informeert bij Touwladder naar de 
organisatie van LAS  

Henriëtte Open 

Ingrid informeert bij Janet over contactpersoon 
Avonddriedaagse 

Ingrid Open 

Leden werven OV Gehele OV Open 
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