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Onderwerp          : Verslag Bestuursvergadering  
Datum            : 18 april 2017, Basisschool Op Weg 
Deelnemers              : Linda Janssen, Bianca Kramer, Ed van Rens, Patrick Scholten 
Afwezig : Karin Adriaanse, Mariëtte Hermens, Lenneke Vermeulen 
Bezoekers : Yvonne Dassen (Team), Linda Harbers (gegadigde voor het bestuur)  
Voorzitter           : Linda Janssen 
Volgend overleg       : 30 mei 2017 
 
 
Agenda  

1. Opening en vaststelling van agenda 
Linda Harbers wordt welkom geheten. 

 
2. Notulen OV 21 februari 2017  

Notulen zijn goedgekeurd. 
 
3. Nieuws en mededelingen:  

MR:  
Geen nieuws 
Directie: 
- De resultaten van het inspectiebezoek worden gedeeld: Op Weg ontvangt een basisarrangement 
met een 'goed' voor het aanbod van onderwijs. Na goedkeuring van het verslag door alle betrokken 
partijen, wordt het verslag openbaar gemaakt. 
- I.p.v. juf Ilona zal juf Johannet samen met juf Sanne de werkgroep Sportdag draaien. 
- juf Johannet heeft voorgesteld om het budget van de Samen Op Weg Dag van dit jaar door te 
schuiven naar volgend schooljaar om dan een Samen Op Weg Dag praktisch zonder ouders in de 
werkgroep te kunnen draaien (door het inhuren van een theaterteam dat met de kinderen in 1 dag 
een theatervoorstelling maakt). 
Het OV-bestuur heeft begrip voor juf Johannets voorstel maar stemt er niet mee in. De Samen Op 
Weg Dag moet wel echt een samenwerking van leerkrachten en ouders binnen de werkgroep blijven. 
Ook het doorschuiven van het geld naar volgend schooljaar is niet wenselijk (eerder is dit aan de 
schoolreiswerkgroep al eens geweigerd). Het bestuur blijft daarom bij haar besluit om een evenredig 
deel aan groep 8 te schenken ten behoeve van het schoolkamp. Van het resterende bedrag wordt 
technisch materiaal voor de groepen aangeschaft. Yvonne inventariseert binnen het team waar 
behoefte aan is. 
- Ouderavond op 29 mei a.s. Onderwerp is de groepenverdeling voor komend schooljaar en de 
teambegeleider voor professionele samenwerking komt spreken over de veranderende rol van ouders 
binnen het onderwijs. 
- Opruimavond staat gepland voor 22 mei a.s. Linda neemt de publiciteit hiervoor op zich. Ed zorgt 
voor een toepasselijke flyer. 
Denktank: 
Er is een bijeenkomst gepland op 9 mei a.s. Onderwerp is de nieuwe oudergesprekkencyclus die 
geambieerd wordt door school.  
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4. Groepsouders  
Lenneke heeft een mail aan alle groepsouders gestuurd om de vinger aan de pols te houden. Hier zijn 
geen reacties op gekomen, wat wordt opgevat als: geen nieuws = goed nieuws.  
 
De groepsouders zijn door de werkgroep Schoolplein gevraagd om ouders te regelen voor de 
sponsorloop. In principe zijn de werkzaamheden van groepsouders en werkgroepouders gescheiden, 
maar er is een grijs gebied waarbinnen groepsouders soms toch voor hand- en spandiensten worden 
gevraagd. Soms wordt dit als positief ervaren, soms niet. Er lijken hier niet echte vaste afspraken voor 
nodig. Wel vindt het bestuur dat er vanuit de werkgroepen nooit een dwingend beroep op de 
groepsouders mag worden gedaan. 
 

5. Werkgroepen 
- Carnaval: evaluatie is binnen. De werkgroep is tevreden. Voor volgend jaar wordt een wijziging 
voorgesteld: het bekendmaken van de jeugdprins(es) laten plaatsvinden tijdens de jeugdzitting op 
vrijdagavond in De Sprong, en niet meer op school. Hierdoor zal het programma op school enigszins 
veranderen. De wijziging is een wens vanuit De Deurzakkers. Yvonne zal bij teamleden Marja en Ilona 
informeren of zij zich hierin kunnen vinden. Het OV-bestuur wil de carnavalswerkgroep in principe zo 
zelfstandig mogelijk laten functioneren en heeft er vertrouwen in dat zij voor alle kinderen een zo 
leuk mogelijke schoolcarnaval organiseren. 
- Media: na een wat moeizame opstart, hebben de 2 werkgroepleden toegezegd met het gevraagde 
product aan de slag te gaan. 
- Koningsspelen: voorbereidingen lopen voortvarend. De werkgroep leunt op de ervaring van 
Francien. Mocht zij de werkgroep volgend jaar niet meer trekken, dan moet er een goede overdracht 
plaatsvinden naar de dan actieve werkgroepleden (ofwel door OV-bestuur, ofwel door Francien).  
- Schoolreis: alles loopt volgens schema, op 15 mei wordt er naar Duinoord en Clown Kwibus gegaan. 
Ed is wat Duinoord betreft bezorgd over de bevoegdheid van de aanwezige kliminstructeurs. Hij heeft 
zich hier nader over geïnformeerd, maar is niet gerustgesteld. Linda neemt dit op en probeert 
uitsluitsel over de veiligheid te krijgen. 
- Schoolplein: er is € 2450,- opgehaald met de sponsorloop. Er wordt vaart gezet achter de plannen 
voor verbeteringen op het schoolplein. Reeds in de meivakantie wordt er met werkzaamheden 
begonnen. 
 

6. Jaarafsluiting 
Er zijn nog niet echt inspirerende ideeën voor de opzet van de jaarafsluiting. Linda probeert samen 
met Mariëtte tot een opzet te komen. 
 

7. Financiën 
Er is voor 17 kinderen geen ouderbijdrage betaald. Ed, Linda, Patrick, Mariëtte en Lenneke benaderen 
de betreffende ouders persoonlijk. 
De ouderbijdrage lijkt komend schooljaar niet verhoogd te hoeven worden. 
 

8. Werving bestuursleden 
Linda Harbers verkent de functie van OV-bestuurder. 
Er wordt nog dringend gezocht naar een man, om in ieder geval 2 mannen binnen het OV-bestuur te 
behouden. Bij voorkeur met interesse in het penningmeesterschap. Linda doet een gerichte oproep in 
’t Rammetje.  
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9. Communicatie 20 april en 11 mei 
Bianca schrijft stukje voor Rammetje 20 april, met oproep voor werkgroepleden Sportdag. 
Linda en Bianca leveren beiden kopij voor Rammetje 11 mei (o.a. oproep bestuurslid, afgelasting 
Samen Op Weg Dag, schoonmaakavond).  
 

10. Punten voor terugkoppeling naar de MR en Denktank 
Conceptverslag wordt gemaild en besproken met Esther door Linda.  

 
11.  Rondvraag 

Bij de Koningsspelen moet de fotograaf geïnstrueerd worden over de kinderen, van wie de foto’s niet 
gepubliceerd mogen worden. Yvonne neemt dit met juf Janneke op. Bianca zal het ook tegen Francien 
zeggen. 
Ed wil graag aan de slag met een speciale plek in het dorp voor jongeren (ontmoeting, 
beweging/sport) en denkt daarbij aan De Speulplek. Hij wil graag de emailadressen van de ouders van 
Op Weg gebruiken om ouders te informeren/mobiliseren. 
Er wordt Ed gewezen op de initiatieven die reeds op dit gebied zijn ondernomen. Bianca zal Ed 
voorzien van de contactgegevens van de kartrekker hierin.  
 

12. Sluiting 22.00  
 


