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OUDERVERENIGING KINDERBOOM 

NOTULEN 

 

Datum vergadering: 18-10-2021 

Tijdstip:  20.00 – 22.00 uur 

Locatie:  Basisschool Kinderboom 
 

Aanwezig bestuur: Lillian (voorzitter), Ilse (penningmeester), Lynn (secretaris),  

Aanwezig leden: Elisabeth, Diana, Sander, Wendy, Karin, Nikka, Melanie, Annabel, Susanne, Marrit 

Tevens aanwezig: Marian (leerkracht Basisschool Kinderschool), Yvonne (directrice Basisschool 

Kinderboom) 

Afwezig: Chantal, Simone, Heidi MR afgevaardigde 

 

1. Opening 

- Lillian verwelkomt iedereen en opent de vergadering om 20.02 uur.  

- Susanne zal later aansluiten bij de vergadering. 

 

2. Vaststellen agenda 

Extra toevoegingen: 

- Lynn: van welke activiteiten moet er een evaluatieformulier aangemaakt worden? 

- Lynn: toevoegen aan de actielijst: delen van de evaluatieformulieren met de werkgroep 

ervan. 

 

3. Ingezonden stukken 

- Ouder X heeft navraag gedaan of de vergaderdag van de OV wellicht toch op een andere 

dag plaats zou gaan vinden dan op maandag, Lynn heeft teruggekoppeld dat we op dit 

moment op maandag blijven vergaderen. 

- Klassenouders hebben voornamen van hun kind doorgegeven, welke Lynn heeft 

teruggekoppeld aan Marian. 

- Nicol heeft de website aangepast zoals door Lynn aangegeven. 

- Susanne heeft doorgegeven bij welke activiteiten zij aan zou willen sluiten en dit is 

bijgewerkt in het Excel – tabblad Verdeling activiteiten 
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- Een aantal leden hebben al doorgegeven dat ze in de Drive map van dit schooljaar 

kunnen kijken.  

- Lillian: Joost heeft ons een reminder verzonden voor het helpen met groene speeltuin 

voor de school, staat al opgenomen op de actielijst.  

 

4. Mededelingen bestuur OV 

a. Verslag vergadering MR 13 januari (bijgewoond door Lynn) 

Verslag is opgesteld en via de app gedeeld met de OV leden. Belangrijkste punten 

worden in punt 5 medegedeeld. 

b. Digitaal archief: nu we met een digitaal archief gaan werken dat ook gedeeld wordt 

met de leden is het van belang dat wanneer een lid stopt met de OV ook de toegang 

tot het digitaal archief wordt verwijderd. Lynn zal agenderen dat dit gedaan wordt. 

 

 

5. Mededelingen MR 

Vanuit MR Kinderboom zijn er de volgende mededelingen: 

- De vergaderdata van dit schooljaar zijn vastgesteld op 1/12 9/2 13/4 1/6 6/7 reserve 
13/7 
 

- Betalen vrijwillige ouderbijdrage continurooster: Hiervoor zou een module in Parro 
kunnen zitten waarvoor Yvonne al in overleg is met Ilse.  

 
- Schoolgids is definitief. Yvonne heeft hierover contact gehad met Lillian en omdat ten 

tijde van bespreken nog niet volledig duidelijk was wie voor de AVG zou tekenen is er 
besloten om enkel het bestuur in de schoolgids te vermelden. Hiermee kan de schoolgids 
afgevinkt worden op de actielijst.  

 
- Schoolplein opknappen, we zouden wachten tot het duidelijk was wanneer de BSO 

opgeknapt zou worden en wat hiervoor precies de plannen zouden zijn. Hierover volgt in 
december een vergadering. Wellicht kunnen we in de OV beoordelen of we een tijdelijke 
oplossing hiervoor kunnen maken zoals de pleinstickers waar we het eerder over hebben 
gehad? Wat is het budget dat we beschikbaar hebben hiervoor? Of willen we wachten 
met alles totdat het complete plaatsje van de BSO duidelijk is?  

 
- (Sinterklaas)Huis en aankleding school (zwarte) piet. Yvonne zal aansluiten bij de 

vergadering a.s. maandag.  
 

6. Mededelingen school 

Yvonne heeft vanuit basisschool kinderboom de volgende mededelingen: 

- Openblijven van de school voor 20-30 jaar vanwege de aantallen kinderen in Kaatsheuvel 

staat on hold. Nieuwe prognoses moeten bekend worden rond oktober, waarna er in 

december een vergadering zal zijn en in februari wordt erover gestemd of het definitief 

gaat worden.  



Oudervereniging Kinderboom 
Notulen 

3 
 

- Mededeling ouderbijdrage is opgenomen in de actielijst.  

- Bedankt namens de leerkrachten voor de verrassing voor de dag van de leerkracht. 

 

 

7. Actielijst 

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad Actielijst 

- Nieuw toegevoegd op de actielijst: 

 

- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden: 

o Kascommissie heeft nog niet plaatsgevonden. Yvonne zal bij Ilse de rekeningen 

aanleveren. In november moet het schooljaar afgerond worden! 

o Ondertekenen formulier AVG is afgerond. Alle leden hebben getekend. Alle 

leden zijn ingedeeld bij de activiteiten. 

 

 

8. Activiteiten 

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad verdeling activiteiten 

- Susanne en Annabel hebben hun voorkeuren voor de activiteiten aangegeven en deze zijn 

aangevuld op verdeling activiteiten. Daarmee is dit afgerond. 

- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden: 

o Kerstmarkt lijkt niet mogelijk te zijn dit jaar vanwege Covid, we hebben in de 

vergadering besloten géén kerstmarkt zoals vorige keer te organiseren. De 

werkgroep moet hiervoor alternatieven gaan bedenken en gaat daarna in 

overleg met de leerkrachten. 

 

9. Rondvraag 

- Overblijfmoeders zouden gezegd hebben dat de OV aangeeft wat er meegenomen mag 

worden tijdens de lunch. OV gaat hier niet over. Is besloten door de school en ook zo 

gecommuniceerd met de ouders.  

 

10. Afsluiting 

- Lillian sluit de vergadering om 21.32 uur 

- Volgende vergadering zal zijn op 29 november 2021 


