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Onderwerp          : Verslag Bestuursvergadering  
Datum            : 20 november 2018, Basisschool Op Weg 
Deelnemers                : Linda Janssen, Miranda Tissen, Linda Harbers 
Afwezig                    : Geen  
Bezoekers : Marijke Remy (Team) 
Voorzitter           : Linda Janssen 
Volgend overleg          : 5 februari 2019  

 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
2. Notulen OV 9 oktober 2018  

 
Goedgekeurd. Linda plaatst ze op de website (actie).  

 
3. Nieuws en mededelingen: 

 Geen mededelingen vanuit MR 

 Geen nieuws en mededelingen vanuit directie 
 
4. Werkgroepen 

 Voortgang Sinterklaas: de werkgroep is druk bezig met alle voorbereidingen. De werkgroep is op zoek naar 
een nieuwe Sinterklaas. Ze werken dit jaar nog met de Sinterklaas van de afgelopen jaren en willen daarna 
overstappen op een nieuwe Sinterklaas (die de komende jaren beschikbaar is). Miranda merkt op dat in het 
jaarboekje staat vermeld dat er sprake is van continurooster tot 14.15 en in de communicatie aan ouders 
over de Sinterklaasviering staat dat de kinderen om 12.30 uur uit zijn. Marijke checkt bij Monique (actie).  

 Voortgang Kerst: kerst is opgestart. Het is een ervaren werkgroep met al een aantal jaar dezelfde ouders, 
loopt goed.  

 Opstart Carnaval, Koningsspelen en Schoolreis: de werkgroep carnaval is opgestart op eigen initiatief. 
Miranda stuurt de evaluatie van vorig jaar en startnotitie nog op (actie). Opstart Koningspelen en Schoolreis 
in januari, Miranda communiceert hierover met werkgroep in de kerstvakantie (actie).  

 
5. Groepsouders 

 Voortgang; groepsouders zijn opgestart 

 Uitwerking taken groepsouders; Linda J. merkt dat het voor nieuwe groepsouders soms zoeken is hoe 
invulling te geven aan hun rol. Linda J. oppert om een lijst met taken te maken. Linda H. vraagt zich af of 
dat de oplossing is; we communiceren immers bij de opstart ook al redelijk uitgebreid over het doel en 
taken van de groepsouders. We bespreken dat ook de leerkracht of de contactpersoon werkgroepen van 
het OV bestuur hierin wellicht wat meer kan begeleiden. Linda pakt dit op (actie). 

 Groep 8 blijkt geld beschikbaar te hebben gekregen vanuit een subsidiepot van school voor het bezoek van 
MuzZIEum in Nijmegen. Linda J. zoekt de mogelijkheden voor andere klassen nader uit bij Monique (actie). 

 Mogelijkheden (kosteloos) bezoek musea in gemeente Berg en Dal. Groepsouders van 6/7 hebben 
geconstateerd dat de gemeente Berg en Dal de basischolen uit de gemeente de mogelijkheid biedt om het 
Afrikamuseum (groep 6), Orientalis (groep 7) en het bevrijdingsmuseum (groep 8) een keer per jaar gratis 
te bezoeken. Linda bespreekt de mogelijkheden met Monique en zal de groepsouders hierover informeren 
(actie). 
 

  
6.     Financien 

 Voortgang inning ouderbijdrage; dit loopt goed, we krijgen positieve feedback op onze nieuwe methode van 
innen, namelijk via een betalingslink van Rabobankieren. Linda H. stuurt de resterende ouders die nog niet 
hebben betaald, een herinnering (actie). 

     
7.     Communicatie 

 Stukje rammetje; geen nieuws/mededelingen vanuit de OV voor het eerstvolgende Rammetje. 
  

8. Rondvraag 
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 Linda: Vorig jaar heeft Klok Bouw een doek geplaatst als scheiding tussen de klassen en de nieuwbouw. 
Inmiddels is door het verwijderen van een struik/struiken een extra stuk doek nodig. Linda J. overlegt met 
Klok Bouw of zij dit willen leveren en ophangen.   

 Miranda: niet alle leerkrachten blijken bekend te zijn met het beschibkare kookmateriaal (tosti ijzer, oventje, 
kookpitjes) die beschikbaar zijn gesteld en aanwezig zijn op school, voor gebruik van bepaalde activiteiten 
(bv. Pepernoten pakken) met de groepen. We bespreken dat wellicht niet duidelijk is welke materialen 
beschikbaar zijn en waar deze zijn te vinden op school. Linda J. en Miranda gaan na de kerstvakantie 
opruimen en inventariseren welke materialen beschikbaar zijn (actie).  

 
9. Sluiting  
 

 
Acties:        
Nr. Actie Wie Deadline Afgehandeld 

1. Niet gekozen geïnteresseerden voor MR bestuur 
benaderen voor interesse OV bestuur 

Linda J. Oktober Ja 

2. Belrondje netwerk OV besturen Linda J.  1 januari Nee 

3. Ouders werven voor bestuursfunctie OV Linda H. Zsm Ja 

4. Bijdrage St. Condor navragen bij Monique Linda J. Zsm Ja 

5. Notulen 9 oktober op website plaatsen Linda H. Zsm Ja 

6. Evaluatie en startnotitie Carnaval naar werkgroep Miranda Kerstvakantie Ja 

7. Opstarten Koningsspelen en Schoolreis Miranda Kerstvakantie Ja 

8. Begeleiding nieuwe groepsouders Linda J. Zsm Ja 

9. Budget mogelijkheden vanuit school/subsidie 
onderzoeken voor bezoek musea en terugkoppelen 
aan groepsouders 

Linda J. Zsm Ja 

10. Mogelijkheden gratis museumbezoek gemeente 
Berg en Dal uitzoeken en terugkoppelen aan 
groepsouders 

Linda J. Zsm Ja 

11. Herinnering sturen aan ouders die ouderbijdrage 
nog niet hebben betaald 

Linda H. November Ja 

12. Opruimen en inventariseren materialen school die 
bruikbaar zijn voor OV activiteiten 

Miranda en 
Linda J. 

Januari Nee 

 


