
OUDERVERENIGING KINDERBOOM

NOTULEN

Datum vergadering: 24-01-2022

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: MS Teams

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

Aanwezig leden: Elisabeth, Chantal, Simone, Diana, Wendy, Karin,Heidi, Annabel, Susanne

Tevens aanwezig: Marian (leerkracht Basisschool Kinderschool), Joey (MR afgevaardigde)

Afwezig: Sander, Melanie, Nikka, Marrit, Lillian sluit de laatste 5 minuten van de vergadering nog aan.

1. Opening

- Lillian is op dit moment even verhinderd en sluit aan zodra het kan.

- Ilse verwelkomt iedereen en opent de vergadering om 20.04 uur.

- Speciaal welkom voor Joey

2. Vaststellen agenda

- Geen extra toevoegingen

3. Ingezonden stukken

- Geen ingezonden stukken via school.

- Mail directie Kinderboom bedankje voor de fotolijst van de dag van de leraar.

- Mail van SOT 1/12: vanwege Corona is het bolderkarproject en zijn de workshops

geannuleerd. Voor nu worden alle activiteiten stilgelegd. De vergadering van 8 december

komt daarmee te vervallen. Zodra er begin januari 2022 meer bekend is zullen ze

besluiten of de kinderoptocht doorgang kan vinden.

- Mail van SOT 10/1: Vanwege Corona gaat de viering van kindercarnaval dit jaar niet door.

- Mail van Marian leerkracht Kinderboom: Yvonne heeft wat lekkers te eten en drinken

geregeld vanwege de start van het nieuwe jaar.

- 11/1 in de groepsapp bericht van Ilse m.b.t. https://www.boomfeestdag.nl/
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4. Mededelingen bestuur OV

a. Lynn heeft aangegeven haar rol als secretaris per einde schooljaar neer te willen

leggen -> Geagendeerd op de actielijst.

5. Mededelingen MR

Vanuit MR Kinderboom zijn er de volgende mededelingen:

- OV heeft oudergeleding MR uitgenodigd bij OV vergaderingen. Bij elke vergadering zal dat

niet het geval zijn. Maar deelname aan een OV vergadering zien wij wel als een

meerwaarde. Diny zal OV verzoeken om tijdig een agenda te krijgen zodat die naar Omr

gemaild kan worden. Omr leden bepalen dan of en wie er bij de OV vergadering aan zal

sluiten.

6. Mededelingen school

Marian heeft vanuit basisschool kinderboom de volgende mededelingen:

- Groep 7 zit in quarantaine

- Groep 5 zit er tegenaan (nu 2)

- Nieuwe klassenassistent bij de kleuters - 2 dgn in de week

- Inspectiebezoek is geweest en dit was een positieve bezoek

- Ouderbijdrage navraag vanuit Yvonne-> Afgelopen week hebben de klassenouders via de

klassenapps een herinnering gedaan voor betaling van de bijdrage. Nog 55 kinderen

hebben niet voldaan (ongeveer 15 gezinnen).

7. Actielijst

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad Actielijst

- Nieuw toegevoegd op de actielijst:

o Overnemen rol secretaris van Lynn voor einde schooljaar.

- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden:

o Juffendag, reactie Marian: Het team heeft afgesproken dat iedere leerkracht zelf

een datum vaststelt en dat we 6 weken voorafgaand aan die datum contact

opnemen met de klassenouder.

8. Activiteiten

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad verdeling activiteiten

- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden:

o Lynn heeft een extra tabblad aangemaakt in het Excel genaamd Archief. Hierin

staan alle links naar de evaluatieformulieren vermeldt.
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o Voor Pannenkoekendag is vanuit school besloten dat het op deze manier niet de

voorkeur heeft om door te laten gaan. Vanuit OV is het voorstel dat we gaan

kijken wat er wel mogelijk is. De werkgroep gaat met Patty in overleg om dit te

bespreken.

o We willen graag met de directie in gesprek omdat we afstand met school ervaren

in het uitvoeren van onze taak als oudervereniging. We horen vaak dat er veel

niet door kan gaan, maar wij zouden liever gezamenlijk denken over wat er wel

mogelijk is. We willen graag de verwachtingen uitspreken naar elkaar zodat we

niet steeds teleurgesteld worden.

9. Rondvraag

a. Heidi: 16 februari is studiemiddag volgens het rooster op woensdag uit om 11.45

uur? -> opgenomen op actielijst

10. Afsluiting

- Ilse sluit de vergadering om 20.53 uur

!! Volgende vergadering zal zijn op 14 maart 2022 !!
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