
OUDERVERENIGING KINDERBOOM

NOTULEN

Datum vergadering: 12 december 2022

Tijdstip: 20.00u -22.00 uur

Locatie: Basisschool Kinderboom

Aanwezig bestuur: Heddeke, Ilse, Lindsey, Annabel en Susanne

Aanwezig leden: Wendy, Karin, Melanie, Elisabeth, Kelly, Judith, Annebelle, Chantal.

Tevens aanwezig: Marian (leerkracht Basisschool Kinderschool)

Afwezig: Diana, Simone, Jan, Nikka.

Agenda:

1. Opening

Heddeke start de vergadering om 20.08u

2. Kennismaking MR lid Adri Govers

Adri is vorig jaar begonnen in de MR. De MR vindt het fijn dat de verbinding tussen MR en

OV (opnieuw) tot stand komt en hoopt dat het voor beide partijen meerwaarde zal hebben.

3. Vaststellen agenda

4. Ingezonden stukken

Geen.

5. Mededelingen bestuur OV

Geen.

6. Mededelingen MR

Vergaderingen MR:

do 19 januari 2023 Heddeke sluit aan.

do 25 mei 2023 Kelly sluit aan.

Er zijn wat klachten geweest over de externe schoonmaak. Dit is opgepakt en gaat dit

schooljaar beter.

Bij een sponsoractie: dit mag 1x per 2 jaar. Alles tot €250,- mag de OV zelf beslissen. Alles

vanaf €250,- moet eerst goedkeuring krijgen vanuit de MR. Adri en Heddeke gaan hier

informatie over uitwisselen, zodat de juiste weg voor beide partijen helder is.
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7. Mededelingen school

Er is geen reactie gekomen op de oproep van Yvonne voor luizenmoeders en overblijfouders.

Yvonne gaat dit overleggen met de MR.

Er komt voor de kerstvakantie nog een actuele kalender met ook de Eftelingdag 31 maart

2022. Tip van ouders: om voldoende hulpouders te hebben graag eerder aangeven, zodat

ouders er rekening mee kunnen houden en vrij kunnen vragen.

- Vraag: gaan klassenouders en OV-leden niet standaard mee? Nee, je kunt je opgeven

als je mee kunt/wilt.

Marian en Susanne gaan nog even zitten over de commissieleden vanuit school. Deze zijn

bijgewerkt in de actielijst.

8. Actielijst

Invullen van de kalender even laten bekijken ook door de MR.

Sponsoractie langs de MR.

9. Activiteiten

- Sinterklaas: Hoe was de reactie van ouders op 6-12 naar school: uit

onderbouw veel negatieve reacties (i.t.t. vorig jaar, veel negatieve

reacties op vrije dag vorig jaar.)

1. Kerst: drukke organisatie. Er is een markt op het schoolplein. Kinderen krijgen

een strippenkaart voor spelletjes. Kinderen verkopen hun knutselwerkje, met

de opbreng wordt iets op het nieuwe schoolplein gerealiseerd. Er zijn echt nog

hulpouders nodig. Al kan iedereen een uurtje, dan is er genoeg hulp. Ook hulp

nodig voor het opbouwen.

Er kan alleen contant betaald worden, even op tijd vermelden. Komt er een

flyer op korte termijn? Ilse en Heddeke zorgen voor wisselgeld.

Vraag aan de leerkrachten: graag op Parro aangeven als er iets mee genomen

moet worden om te knutselen?

Vrijdagochtend wordt er kerst gevierd.

2. Carnaval: alles loopt. Er is muziek nodig tijdens de optocht. Chantal vraagt na

bij Mike, de ouder die dat vorige keer gedaan heeft.

3. Koningsspelen: afgelopen woensdag is er overleg geweest, daar hebben we

nog niets van terug gehoord.

10. Rondvraag

- is er gedacht aan de ouders die de knutselwerkjes van hun kind echt niet

kunnen betalen? Dat wordt geregeld! Misschien met muntjes werken en deze

ouders vooraf muntjes geven?

- hoe wordt het geregeld met als een ander het werkje van jouw kind wil

kopen? Idee: extra werkjes laten maken per klas en naamkaartjes aan eigen

werkjes.

- Wanneer moeten de spullen etc. voor de Kerstmarkt afgegeven worden? Er
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komt meer info.

- Pannenkoekendag: dit jaar alleen met groep 8, volgend jaar voor de hele

school. Is er budget voor dit jaar? Ja.

- Vraag vanuit Crossroads: er is weinig animo voor de 7/8-groep. Is het iets om

groep 6 hieraan toe te voegen? Feedback: slechte ervaring na de eerste 2

avonden: veel (te) oude kinderen en hele harde muziek. Annabel geeft deze

feedback terug.

- Evaluatie-formulieren moeten ingevuld worden. Mogen wij de draaiboeken

van de leerkrachten hebben van de commissies? Marian gaat dit navragen.

Heddeke gaat evaluatieformulieren bekijken.

- Graag iedere activiteit verwerken op een evaluatieformulier!

Heddeke sluit de vergadering om 21.07u.

Volgende bijeenkomst: 30 januari 2023 20.00u.

3


