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OUDERVERENIGING KINDERBOOM 

NOTULEN 

 

Datum vergadering: 19 september 2022 

Tijdstip:  20.00u -22.00u uur 

Locatie:   Basisschool Kinderboom 
 

Aanwezig bestuur: Ilse (penningmeester), Susanne en Annabelle (Secretaris) 

Aanwezig leden: Wendy, Karin, Melanie, Nikka, Elisabeth, Diana, Simone,  

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

Kinderboom)  

Afwezig: Lilian (afwezig, verjaardag zoon) 

 

1. Opening 

- Ilse verwelkomt iedereen en opent de vergadering om 20.05 uur.  

- Voorstellen nieuwe leden: geen nieuwe leden aanwezig. Er is gesproken over 3 

potentiële nieuwe leden.  

Actie: Lilian vraagt na bij Mariska 

Susanne vraagt na bij Nina. 

Susanne vraagt na bij Chantal over Arletta.    

 

2. Vaststellen agenda 

Extra toevoegingen: 

- Geen.  

3. Ingezonden stukken 

- Geen.  

4. Mededelingen bestuur OV 

a. Bepalen hoogte vrijwillige ouderbijdrage schooljaar 2022-2023 

Dit heeft o.a. te maken met de grote schoolreis. De hoogte wordt in de eerste bijeenkomst van 

volgend jaar bepaald. Dit jaar: €1000,- extra betaald vanuit reserves OV.  

De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage blijft dit jaar gelijk. Ilse stelt voor om de komende 3 jaar 

ipv €750,- €1000,- per jaar te reserveren voor de grote schoolreis.  
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De OV-leden vinden 1x in de 4 jaar schoolreis weinig. Sommige kinderen zijn dan heel jong als ze 

meegaan en hebben er geen actieve herinneringen aan. Voor die beleving, samen met de klas weg, 

het liefst met een bus, zou iedere 2 jaar gewenst zijn. Het hoeven niet altijd dure schoolreisjes te zijn, 

maar een leuke duinendag of kosteloos bezoek geeft net zo veel plezier als dure entree. Voorstel: om 

de 2 jaar een uitje: 1x grote schoolreis, 1x kleine, zonder extra kosten. Evt. per klas/bouwlaag.  

Actie: Yvonne en Marian leggen dit voor aan het team.  

 

b. Af- en aanmeldingen OV nieuw schooljaar 

Ilse geeft aan te willen stoppen met de OV, wanneer er een nieuwe penningmeester is. Nikka gaat er 

nog een jaar voor. Lilian heeft aangegeven z.s.m. te willen stoppen. We zoeken dus een nieuwe 

penningmeester en een nieuwe voorzitter.  

Actie Yvonne: oproep nieuwe ouders in de nieuwsbrief, zowel gewoon als 

penningmeester/voorzitter.  

Marrit en Heidi zijn gestopt.  

 

5. Mededelingen MR 

Vanuit MR Kinderboom zijn er de volgende mededelingen: 

- 7-7-2022: Bericht van Diny (secretaris MR): Gisteravond hadden wij onze MR 

vergadering. Hierbij hebben wij jullie notulen van 4 juli besproken. Hierin stond 

een vraag aan MR:  

"Is deelname aan alle MR- en OV-vergaderingen gewenst. Idee: 1x per jaar 

afgevaardigde MR bij OV-vergadering aanwezig, 1x per jaar afgevaardigde OV bij 

MR-vergadering aanwezig." 

Elke keer vinden wij ook niet nodig, maar 1 keer is wel erg weinig. Twee of drie 

lijkt ons beter. Het zou ook een deel van de vergadering kunnen zijn i.p.v. de hele 

vergadering.  

In het nieuwe schooljaar kunnen we, zodra vergaderdata bekend zijn, e.e.a. op elkaar 

afstemmen. 

Met vriendelijke groet, 

Diny vd Ven 

secretaris MR Kinderboom 

- Veranderingen in de MR: Nicol is in de MR gegaan ipv Patty. Robbert van het Veer en 

Monique Pardoel zijn gestopt. Anne van Haaren en Adri Govers zijn nieuw. 28-9 worden 

nieuwe vergaderdata afgesproken. Marian geeft onze nieuwe data door aan de MR.   
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6. Mededelingen school 

Yvonne heeft vanuit basisschool kinderboom de volgende mededelingen: 

- Formatie is bijna helemaal rond. Het is nu wachten op de goedkeuring van DUO. De 

nieuwe leerkracht loopt nu mee.  

- Bouw: school blijft open. Gemeente financiert niet, dus gaat de school renoveren ipv 

verbouwen. De noodlokalen moeten eind van het jaar weg. Yvonne voorziet problemen, 

bijvoorbeeld voor doorgaande lijn VVE, etc. KMB kijkt wat ze kunnen gaan doen. Yvonne 

voorziet ook problemen door de kindaantallen op school, de ontwikkelingen rondom 

nieuwkomers, etc.  

 

7. Actielijst 

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad Actielijst 

- Nieuw toegevoegd op de actielijst: 

o Geen.  

- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden: 

o Belangrijk: Bepalen vergaderdata 

- ma 7 november 2022 

- ma 12 december 2022 

- ma 30 januari 2023 

- ma 20 maart 2023 

- ma 15 mei 2023  

- ma 19 juni 2023 

 

8. Activiteiten 

- Updates zijn bijgewerkt op het Exceltabblad verdeling activiteiten 

- Nieuwe kascommissie: Melanie en Annabel. → datum 7 november.  

- Bijzonderheden welke extra aangestipt moeten worden: 

o Geen. 

- Vraag: Moeten klassenouders per sé in de OV zitten? Sommige leden van de OV willen graag 

klassenouder zijn, anderen juist liever niet.  

1-2a:  

1-2b: Susanne en Karin  

3: Annabelle 

4: Melanie 

5: 

6: Wendy 

7: Chantal?  
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8: Elisabeth 

In de groepen 1-2a, 4, 5 en 7 wordt tijdens de informatie-avond gevraagd of er ouders zijn die 

klassenouder willen zijn.  We spreken ook af dat er op de informatie-avond 5 minuten tijd is voor 

het OV-lid uit die klas om uitleg te geven over de OV en nieuwe ouders te werven.  

 

Yvonne geeft punten aan vanuit de evaluatie met ouders:  

- Hoe worden hulpouders gekozen: nu soms alleen vanuit de OV of bekenden daarvan.  

- Eerder aangeven wanneer er hulpouders nodig zijn bij activiteiten, zodat ouders tijd hebben 

om vrij te vragen. Idee: Tijdens de informatie-avond ligt er in iedere klas een lijstje, waarop 

ouders in kunnen schrijven als hulp voor activiteiten.  

- Tip: als je als klassenouder een lijstje met hulpouders doorgeeft aan de leerkracht, deel dit 

dan ook in de klassenapp, zodat ouders ook zien wat er van hen verwacht wordt.  

Actie voor alle klassen-ouders: voorstelbrief maken.  

 

Activiteiten:  

- Vraag over Pannenkoekendag: waarom van de planning? Nooit doorgegaan, niet 

teruggekoppeld waarom het nu van de jaarplanning afgehaald is. Er is door de OV al veel tijd 

in gestopt de laatste jaren. Yvonne legt uit waarom ervoor gekozen is om niet alle bijzondere 

dagen te vieren, hoofdzakelijk omdat het lestijd kost. Tegelijkertijd ziet zij ook het 

maatschappelijk belang en de positiviteit die zo’n middag op kan brengen. Yvonne en Marian 

gaan in gesprek met bovenbouw-leerkrachten of er mogelijkheden zijn.  

- Vorige vergadering heeft de OV de wens uitgesproken om de OV en de leerkrachten een keer 

informeel samen te brengen. Al is het een half uurtje om verwachtingen over en weer te 

verduidelijken. We spreken af dat de punten vanuit de OV worden verzameld, Yvonne doet 

hetzelfde met de verwachtingen/punten van school. Daarna gaan we een keer samen zitten. 

ACTIE OV-leden: belangrijke punten/verwachtingen op app of mail zetten, Susanne verzamelt 

deze.   

- Activiteiten worden verdeeld, eventuele nieuwe leden kunnen later aansluiten.  

  

9. Rondvraag 

- Yvonne: kan ik meegenomen worden in de mailing? 

- Susanne: wil iedereen denken aan het invullen van de evaluatie-formulieren!  

 

10. Afsluiting 

- Ilse sluit de vergadering om 22.00 uur 

!! Volgende vergadering zal zijn op maandag 7 november !! 


