
OUDERVERENIGING KINDERBOOM

NOTULEN

Datum vergadering: 16-05-2022

Tijdstip: 20.00 – 22.00 uur

Locatie: Basisschool Kinderboom

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

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

Tevens aanwezig: Marian (leerkracht Basisschool Kinderschool)

Afwezig: Heidi, Nikka, Marrit, Chantal

1. Opening

- Lillian verwelkomt iedereen en opent de vergadering om 20.06 uur.

2. Vaststellen agenda

Extra toevoegingen:

- Online aanwezigheid vs fysieke aanwezigheid:

o Uitgangspunt is dat je fysiek aanwezig bent.

o Enkel bij onvoorziene omstandigheden is het een optie om via teams deel te

nemen.

o Je kunt dan via een bericht in de app duidelijk maken dat je uit nood gebruik wil

maken van digitaal deelnemen.

o Simone zal zorgen dat zij hiervoor een uitnodiging zal versturen aan deze

persoon.

- Besproken is dat mochten er problemen in de onderlinge samenwerking zijn, dat dit met

de persoon zelf besproken kan worden en eventueel met het bestuur besproken kan

worden. Een optie is om het in de evaluatie van de diverse werkgroepen mee te nemen.

- In de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar willen we met elkaar duidelijke regels

afspreken over aanwezigheid en andere verwachtingen van leden.

- Secretaris: vanaf de 1e vergadering van het nieuwe schooljaar zal Susanne de nieuwe

secretaris worden (Annabel wordt haar rechterhand m.b.t. digitale ondersteuning)
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3. Ingezonden stukken

UBO reminder vanuit KVK

4. Mededelingen bestuur OV

Niet van toepassing

5. Mededelingen MR

Niet van toepassing

6. Mededelingen school

Marian heeft vanuit basisschool kinderboom de volgende mededelingen:

- Er is een Mollie account voor de ouders die de ouderbijdrage niet kunnen betalen

aangemaakt en dat zou via Baanbrekers gaan lopen.

- Reminder gegeven aan Marian dat het de bedoeling is dat instromers in het jaar de

voorstelbrief van de klassenouder ontvangen, zodat ze de mogelijkheid krijgen om deel te

nemen aan de groepsapps van de klassen. We lopen er nu soms tegenaan dat sommige

ouders niet op de hoogte zijn van diverse dingen omdat ze niet in de in de app staan.

Mochten ouders niet in de app willen is dat natuurlijk prima, dat is dan een eigen keuze.

o Suggestie wordt gegeven of er een optie is om in Parro een extra vinkje bij de

toestemmingen te hebben waarin je toestemming kunt geven om in de

groepsapp te komen. We verwachten dat dit niet mogelijk is.

o De ervaring van nieuwe ouders is dat het soms lastig is om te volgen wat de

manier van school is m.b.t. diverse uitjes of communicatie via Parro. Marian zal

verzorgen dat de kinderen die stoeltje komen passen in ieder geval het

voorstelformulier van de klassenouder ontvangen. Daarnaast is het verzoek om

te bekijken hoe de verschillende informatiekanalen gebruikt worden om de

ouders op de hoogte te stellen.

7. Actielijst

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad Actielijst

- Nieuw toegevoegd op de actielijst:

o Lynn zal een overdracht van het digitale archief in gang zetten aan Susanne en

Annabel
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8. Activiteiten

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad verdeling activiteiten

- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden:

o Feedback op de koningsspelen mag naar Annabel gestuurd worden, zodat zij met

alle feedback richting school en de organisatie kan.

o Het OV uitje is gepland op 29 juni 2022 (datum 25/5 is daarmee vervallen).

Voor nu gaan we er vanuit dat het bij Boules Bites gaat zijn. We willen daar om

20.00 uur zijn.

9. Rondvraag

- Marian vraagt nog of er budget is m.b.t. cultuurweek. Dit pakt Ilse op.

- Susanne: circus is daar op school geweest , voorstel om eens in een cultuurweek oid op te

pakken. Dit was relatief goedkoop en echt heel erg leuk.

- Mariska wil graag weer deelnemen aan de OV, waar we heel blij mee zijn. Lillian zal contact

met haar opnemen hiervoor.

10. Afsluiting

- Lillian sluit de vergadering om 21.35 uur

!! Volgende vergadering zal zijn op 4 juli 2022 !!
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