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Onderwerp          : Verslag Bestuursvergadering  
Datum            : 22 mei 2018, Basisschool Op Weg 
Deelnemers              : Mark van den Berg, Linda Janssen, Mieke Nieuwenstein, Linda Harbers 
Afwezig          : Lenneke Vermeulen, Miranda Tissen 
Bezoekers : Yvonne Dassen (Team) 
Voorzitter           : Linda Broenink 
Volgend overleg       :  25 juni 2018 
 
 

1. Opening en vaststelling van de agenda 
 

2. Notulen OV 3 april 2018 
Notulen zijn goedgekeurd. Linda plaatst ze op de website (actie). 
 

3. Nieuws en mededelingen 

 Directie;  
o Er is inspectie geweest voor het thema rekenen. Het onderzoek was met name nu gericht op 

kinderen die sterk zijn in rekenen. Conclusie van onderzoek; zorg ook dat je binnen je groep 
meer uitdaging blijft geven buiten kangaroo klas werk en creatief wiskunde (groep 7 en 8). 

o Woensdag 30 mei staking, Op Weg doet ook mee. 
o De groepen voor het volgend schooljaar worden momenteel samengesteld. De financiering is 

rond om 7 groepen te creëren. Lastige opgave in verband met verschil in grootte van groepen. 

 MR; geen bijzonderheden 
 

4. Bestuur OV volgend schooljaar en werving 
We bespreken de samenstelling en taakverdeling van de OV bestuursleden volgend jaar; wie 
stopt, wie gaat door. Linda J. gaat dit inventariseren en ze vraagt vrijblijvend naar nieuwe 
bestuursleden (actie). Mark legt zijn bestuursfunctie neer vanaf volgend jaar. 
 
Taakverdeling: Linda H. neemt penningmeesterschap over van Mark. De functie van secretaris 
komt dan vacant.   
 

5. Programma AOV 25 juni 
We denken na over een opzet om te brainstormen met actieve ouders over hoe we ouders actief 
en betrokken bij de OV activiteiten op school kunnen houden. Linda J. en Linda H. pakken dit 
samen op (actie).  
 

6. Werkgroepen 

 Evaluatie Koningsspelen; evaluatie is nog niet binnen. Mieke geeft aan dat ze had gehoord dat op 
de dag zelf weinig interactie was tussen ouders en leerkrachten. We bespreken dat dit een signaal 
kan zijn; hoe komt het dat deze interactie er niet is. Mark zorgt dat evaluatie er komt (actie). 

 Voortgang schoolreis; dit loopt goed, alles staat in de steigers.  
 

7. Groepsouders 

 Voortgang/bijzonderheden; groep 8 heeft het budget nog niet opgevraagd. Linda checkt (actie). 

 Werving groepsouders volgend schooljaar; wordt meegenomen in plan AOV programma. 
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8. Financiën 

 Budget volgend schooljaar. We bespreken het budget en komen tot de conclusie dat we de 
ouderbijdrage moeten verhogen met 5 euro per kind. Linda J. maakt aankondiging hiervoor in 
het rammetje.  

 Linda H. en Mark plannen een afspraak om overdracht penningmeesterschap te regelen 
(actie).  

 
9. Communicatie 

 Stukje Rammetje 31/5; Linda J. schrijft stukje over AOV en verhoging ouderbijdrage (actie). 

 Tekst schoolgids OV; vorig jaar flink geredigeerd, voor dit jaar niet nodig.  

 Jaarplan maken; Linda H. maakt voorstel (actie). 
 

10. Rondvraag 
Linda: 29 mei informatie avond valt gelijk met avond 4 daagse. Yvonne bespreekt dit met de MR 
morgen. Mogelijk komt de avond te vervallen of wordt verzet.  

 
11. Sluiting  

 
 
 
Acties:        

Nr. Actie Wie Deadline Afgehandeld 

1. Inventarisatie afname portretfoto’s bij 
schoolfotograaf 

Yvonne Mei Gedaan, mei 

2. Notulen 3 april op website plaatsen Linda H. Mei Gedaan, mei 

3. Inventariseren bestuursleden voor 
volgend schooljaar (huidige en nieuwe) 

Linda J. Augustus Gedaan, mei 

4. Programma AOV 25 juni opzetten Linda J. en Linda H. Juni Gedaan, mei 

5. Evaluatie Koningsspelen Mark Juni Gedaan, mei 

6. Check gebruik budget groepsouders 
groep 8 

Linda J. Mei Gedaan, mei 

7. Afspraak maken met Mark overdracht 
penningmeesterschap 

Linda H. Juni Gedaan, sept 

8. Stukje voor Rammetje 31/5 schrijven Linda J. Mei Gedaan, mei 

9. Jaarplan volgend schooljaar schrijven Linda H. Juni Gedaan, juni 

 


