
  

 

 

OBS De Start- OV 

Notulen OV vergadering dinsdag 8 juni 2021 (Live en deels via Teams) 

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

Dongen, Ingrid van Vugt (notulist). 

Afwezig:. Maaike vd Bersselaar. 
 

1. Opening 

Welkom! 

Speciaal welkom voor Ilona als nieuw OV lid.  

We staan even stil bij het overlijden van Judith.  

 

2. Vorige notulen 

• Henriëtte heeft informatie opgevraagd over de LAS, volgt in deze vergadering.  

• Ingrid is contactpersoon van de Avonddriedaagse. 

• Ilona is nieuw lid, verdere werving begin volgend schooljaar. Begin schooljaar 

ouders werven AOV weer als actiepunt.  

 

3. Ingekomen post 

Niets 

 

4. Mededelingen directie 

• Verdrietige nieuws overlijden moeder Merel. 

• Juf Yvon gaat ons verlaten. Vacature staat uit. Over afscheid Yvon gaat nog wat 

volgen komende weken.  

 

5. Mededelingen team 

• De Juffendag gaat nog volgen dit schooljaar, weer zoals vanouds. Datum 

woensdag 30 juni, verdere details volgen nog. Voor scholen gelden nog wel 

andere richtlijnen, waardoor het de bedoeling is dat de kinderen deze dag zoveel 

mogelijk door de ouders gebracht en gehaald worden naar de locatie. Alleen daar 

waar niet mogelijk vervoerd door de juffen.  

 

6. MR 

• Verkiezingen en nieuwe leden werven voor MR. 1 nieuw lid van de Start.  

• Er is een presentatie gegeven over NPO gelden, dit zijn middelen die door de 

overheid ter beschikking zijn gesteld. Deze gelden zijn om ondersteuning te 

bieden aan kinderen die achterstanden hebben opgelopen door Corona, deze zijn 

door analyse vastgesteld. Maar ook voor teamscholing en een rots en water 

training bij de bovenbouw, met als doel opkomen voor jezelf.  

 



7. Evaluatie 

• Sportdag  

Bij de Werft workshops gedaan, dansen, handbal. Goed verlopen.  

8. Voorbereiding 

• LAS 

Woensdag 21 juli. 7 juni vergadering gehad, Amber is aangesloten namens OV. 

Groep 1-2 gaan spelletjes doen. Groep 3-4-5 met een roulatie systeem ook 

spellen. Groep 6-7 escaperoom en 2 spellen op school. Groep 8 workshops. Tot 

nu toe nog geen oproep voor hulpouders, dit is i.vm. de huidige corona richtlijnen 

nog niet mogelijk op school, versoepeling komt eraan, dus deze oproep kan later 

nog wel volgen. 22 juni weer overleg. Stormbaan komt niet dit jaar. Zijn nog wel 

bezig met een leuke act van Buren van de Brandweer, nog niet duidelijk.  

• Schoolfotograaf.  

Maandagochtend 12 juli, achtergrond is wit. 

• Schoolkamp  

Huisjes zijn gereserveerd. Activiteiten geregeld. 1-2 juli. Iedereen gaat mee van 

groep 6-7-8.  

 

9. Punten OV 

• PR school (vast bespreekpunt OV) 

11 juni bezoek weekmarkt in Kaatsheuvel om ons zelf weer even in the picture te 

zetten.  

Er heeft 1 leerling proef gedraaid, inschrijfformulier is meegegeven, in afwachting 

hiervan.  Daarnaast is er nog een rondleiding geweest, contact gehad met ouders 

en deze hebben aanvullende info ontvangen, horen we volgende week wat van 

terug. Er wordt meer gebeld door ouders, vinden onze school met name door 

Facebook publiciteit, helaas zijn dit veelal speciaal onderwijs kinderen.  

Facebook campagne loopt nog door.  

Hukkie Puk positieve bijdrage. Volgende week weer een rondleiding staan, maar 

dat kind wordt na 1 oktober pas 4 jaar. Positieve berichten dus!  

 

• Emballage opbrengst (vast punt)                                                              

14 April €17,25 + 30 april: €15,75. 

• Eerste vergaderdata komend schooljaar 

Maandag 20 september 20.00 uur op school, tevens AOV voorbereiden. 

Woensdag 20.15 uur en maandag 20.00 uur worden de dagen waarop we de 

vergaderingen in 2021-2022 zullen plannen.  

Aansluiten MR door OV gaan we stoppen, terugkoppeling komt van MR-ouder De 

Start.  

• Datum vastleggen Algemene Ouderavond 2021 

11 oktober 20.00 uur op school.  



• Taakverdeling OV volgend schooljaar 

Penningmeester en voorzitter, dubbelrol voor Björn. Björn neemt contact op met 

Maaike voor overdracht. Maaike zal met de AOV volgend schooljaar afscheid 

nemen. Begin volgend schooljaar zullen we nog werven voor minimaal 1 extra 

ouder.  

 

10. Rondvraag 

• Amber; Ze wil graag nog 1 peuteruurtje samen met Linda organiseren dit 

schooljaar, buiten op schoolplein. Volgend jaar heel veel kleuters dus  

leerkrachten geven aan geen tijd te hebben om te ondersteunen bij Peuteruurtje. 

De opzet dan veranderen naar 2 of 3 momenten per jaar voor alleen 3 jarigen 

(half) uurtje meedraaien in de klas bij de kleuters en daarna gezamenlijk buiten 

spelen met de kleuter. Ouders kunnen dan in de tussentijd even koffie drinken op 

school. Punt komt weer op de agenda voor eerste vergadering volgend 

schooljaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actiepunt: Actiehouder: Status: 

 

Indien MR vergaderingen gepland zijn, data graag 

doorgeven aan Ingrid 

Agnes  

OV vergaderingen schooljaar 2021/2022 plannen Ingrid   

Organiseren Peuteruurtje dit schooljaar Amber  

Overdracht financiën Björn en Maaike  

Indien hulpouders nodig bij LAS, dit uitzetten bij de 

ouders 

Amber en Henriëtte  


