
OUDERVERENIGING KINDERBOOM

NOTULEN

Datum vergadering: 14-03-2022

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Basisschool Kinderboom

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

Aanwezig leden: Elisabeth, Karin, Heidi, Melanie, Annabel, Susanne

Digitaal aanwezig: Diana, Simone, Marrit is om 20.30 aangesloten

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

Kinderboom)

Afwezig: Wendy, Nikka, Sander, Chantal

1. Opening

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

- Fijn dat we weer live aanwezig kunnen zijn op school.

2. Vaststellen agenda

Extra toevoegingen:

- Evaluatie met leerkrachten

- Eftelingdag eindtijd navraag vanuit BSO

3. Ingezonden stukken

- Geen ingezonden stukken.

4. Mededelingen bestuur OV

a. Samenwerking tussen OV en team school

Yvonne neemt het woord: Met beperkte mogelijkheden heeft het team de afgelopen

tijd geprobeerd te doen wat mogelijk was. Met collega’s is besproken dat de OV

betrokken moet worden met het sparren van de activiteiten. Probeer in

mogelijkheden te denken en niet vooraf al te beperken. Probeer goed te luisteren
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naar waar iedereen behoefte aan heeft, samen brainstormen hierover en daarna

samen een plan de campagne te maken.

Inbreng vanuit OV: Tijdstip van de vergadering met team school is vrij beperkt qua

dagen en tijden (momenten). Bij de OV leeft het gevoel dat we een door het team

uitgewerkt plan krijgen wat we uit mogen voeren en we hebben weinig inbreng in

hoe we dit gezamenlijk tot iets leuks voor de kinderen kunnen maken. Geen of (te)

korte terugkoppeling over het afschieten van de ideeën die we hebben. Reageren op

mails gaat niet altijd goed, zowel vanuit het team als vanuit de OV (wordt aangegeven

door Yvonne).  In de eerste bespreking met het team is het de bedoeling dat de

verwachtingen over en weer duidelijk gemaakt worden. We zijn geen

boodschappenjongens, we willen graag meer doen en meedenken. We hebben het

idee dat een deel van de miscommunicatie is ontstaan doordat we (door Corona)

elkaar niet goed genoeg kennen.

Yvonne gaat de genoemde punten met het team bespreken. Tip vanuit Yvonne: kom

gerust de school binnen om met de leerkracht te spreken.

5. Mededelingen MR

Laatste vergadering: 09-02-2022 (bijgewoond door Lillian)

- Geen aanvullingen op notulen van MR.

6. Mededelingen school

Yvonne heeft vanuit basisschool kinderboom de volgende mededelingen:

- Kinderboom blijft definitief open, we zitten nu al boven de aantallen van de prognoses.

- Er gaat (binnen 2 maanden) een gesprek plaatsvinden om te beoordelen wat de

capaciteit is van de scholen in Kaatsheuvel zodat er in 2025 voldoende plaatsen aanwezig

zijn op de scholen om alle kinderen onderwijs te kunnen geven (massa studie onderzoek).

- Noodlokalen KMB zijn opgelapt voor korte termijn, lokalen moeten gesloopt worden.

Gesprekken lopen nog voor vervanging ervan. Lastig hierbij is dat de gemeente geen

verantwoording heeft voor kinderopvang/BSO.

- Leerlingenraad is heel enthousiast van start gegaan. Ze hebben geweldige ideeën

geopperd.

7. Actielijst

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad Actielijst

- Nieuw toegevoegd op de actielijst:
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Yvonne levert een actuele lijst aan met allergieën per klas

Begroting delen met Yvonne

Aanmelden Simone bij MR vergadering van 13 april i.v.m.

misschien aansluiten

- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden:

o Kascommissie heeft een datum gepland voor de controle.

o Ilse heeft de status ouderbijdrage met Yvonne 1 op 1 doorgenomen.

o Ilse zal nationale boomfeestdag verder uit gaan zoeken qua datum e.d.

8. Activiteiten

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad verdeling activiteiten

- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden:

o Invullen digitaal evaluatieformulier sinterklaardecor, sinterklaasviering en

kerstviering is nog altijd niet gedaan. Wie neemt hiervoor de

verantwoordelijkheid?

o Compliment voor het invullen van het formulier van Carnaval. Alle leden kunnen

dit zelfstandig doorlezen en eventuele opmerkingen kunnen in de volgende

vergadering besproken worden.

o Open dag Kinderboom zou in principe weer mogen, Yvonne geeft aan dat daar

nog een beslissing over genomen moet worden. Mocht dit toch nog gaan

gebeuren, zal Yvonne met Lillian contact opnemen, die het dan in de groepsapp

zal plaatsen en we ons aan kunnen melden indien we erbij willen zijn.

o Voor de schoolfotograaf zijn de keuzes van de OV besproken met Yvonne die dit

zal doorgeven aan de fotograaf.

o Voor de schoolreis wordt al veel geregeld, het is bijna rond :)

9. Rondvraag

- Evaluatie met leerkrachten is besproken

- Doet de school ook nog mee aan het zomercarnaval? Mocht SOT nog een mail

hierover sturen dan kunnen we dit opnieuw op de planning opnemen. Anders niet.

- Eftelingdag eindtijd navraag vanuit BSO. Ouders zelf doorgeven. Kinderen worden

rond 4 uur door de leerkracht naar het busstation gebracht worden, waar ze in

principe opgehaald moeten worden door de BSO. Lynn zal bij de BSO doorgeven dat

zij zelf contact op moeten nemen met Yvonne.
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10. Afsluiting

- Lillian sluit de vergadering om 21.55 uur

!! Volgende vergadering zal zijn op 16 mei 2022 !!
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