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Onderwerp          : Verslag Bestuursvergadering  
Datum            : 5 september 2018, Basisschool Op Weg 
Deelnemers                : Linda Janssen, Miranda Tissen, Linda Harbers 
Afwezig                    : Geen  
Bezoekers : Monique Vromen (Team) 
Voorzitter           : Linda Janssen 
Volgend overleg          : 9 oktober 2018  

 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
2. Notulen OV 22 mei 2018  

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

 
3. Nieuws en mededelingen: 

 
- MR; er is animo voor nieuwe bestuursleden. Geinteresseerden die niet gekozen worden voor MR bestuur, gaan 

we benaderen voor OV bestuur (actie). Samenwerking OV-MR blijft zoals vorig jaar.  
- Directie: we hebben kennis gemaakt met Monique en met elkaar samenwerking besproken. 
 
4. Terugblik jaarafsluiting 25 juni en aandachtpunten voor komend jaar 
We kijken prima terug op de jaarafsluiting. Het was niet druk (genoeg). We zouden meer ouders aanwezig willen 
hebben. De aanwezigen hadden een goede bijdrage. Het bespreken van het vacature overzicht was nuttig (dus 
terugblik en vooruitblik). Overigens veel positieve reacties op het vacature overzicht. Idee: volgend jaar de actieve 
ouders vragen wat ze willen bespreken tijdens de jaarsfsluiting. Zichtbaarheid OV bestuursleden blijven voortzetten. 

 
5. Jaarplan 2018-2019 ter kennisname   
Gereed en meegestuurd met de agenda. We voegen nog een kolom toe met wanneer de werkgroepen opstarten (en 
niet alleen de datum waarop ze plaatsinden), actie. We zetten het jaarplan niet op de website. Datum vieringen 
werkgroepen staan wel op de website. We nemen de data van de activitieten nog een keer mee in bij de OV 
communicatie in ’t Rammetje (actie).   
  
6.     Voorbereiding ALV 24 september 

Programma, uitnodiging en werving; uitnodiging ALV maakt Linda H. (actie), in uitnodiging verwijzen naar website, 
informele opstelling in de hal, Miranda regelt koekjes (actie), met scherm presenteren, Linda J. maakt presentatie 
(actie). We besluiten het financieel jaarverslag, secretarieel jaarverslag en begroting nieuwe schooljaar niet mee te 
sturen met de uitnodiging, maar op de website te plaatsen (actie) 
 
De kascontrole komt aan de orde in de ALV 

 
Bestuursverkiezingen: Miranda moet gekozen worden tijdens de vergadering, Linda J stelt zichzelf herkiesbaar. We 
zijn nog dringend op zoek naar een secretaris. We blijven zoeken/vragen in ons netwerk (actie). 

     
7.     Werving en opstart groepsouders 

Aanmeldingen tot nu toe en werving: groepsouders zo goed als rond. Groep 3 nog groepsouder nodig. Linda J. gaat 
kijken wie dat zou willen (actie). Groep 6/7: nog geen groepsouders, maar wel geinteresseerden. Pakt Linda H. op 
(actie). 

  
8.     Werkgroepen 

Voor de Sinterklaas werkgroep hebben we nog mensen nodig, ook nog bij voorkeur eentje voor kerst, sportdag doen 
we nog later. Voor Sinterklaas plaatsen we nog oproep in het Rammetje.     
 
Idee bij kerstviering en diner: gedurende diner op school, ouders uitnodigen voor borrel in de Srpong met een 
consumptie namens OV (van Condor bijdrage).   
Planning en formats opstart werkgroepen; Linda H. maakt opzet (actie). 
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Voortgang sportdag; loopt goed. We betalen 60 EUR aan SVO voor gebruik sportvelden. We gaan informeel vragen 
aan SVO bestuur om dit te laten vervallen.  
 

                         
9.     Communicatie 

Stukje Rammetje; Linda J. maakt positief stukje in het Rammetje over de hoeveelheid aanmeldingen voor 
werkgroepen en groepsouders. Aanvullend in het bericht dat we nog mensen zoeken voor Sinterklaas, secretaris 
bestuur OV. Ook aankondiging ALV plaatst ze in het Rammetje. 

  
10.  Punten voor terugkoppeling 

Niet behandeld. 
  

11.  Rondvraag 

Geen 
 

12.  Sluiting  
We sluiten vergadering om 11.45 

 
Acties:        

Nr. Actie Wie Deadline Afgehandeld 

1. Notulen 22 mei op website plaatsen Linda H. Zsm Ja 

2. Niet gekozen geinteresseerden voor MR bestuur 
benaderen voor interesse OV bestuur 

Linda J. Oktober  

3. Bericht in Rammetje met: 
- Data met werkgroep activiteiten benoemen 
- Foto’s bestuursleden OV 
- Werving Sinterklaas werkgroep (ook 

mondeling werven) 
- Werving Secretaris OV (ook mondeling 

werven) 
- Positief bericht over vele aanmeldingen. 

Linda J. 
 
 
 
 
Linda H. 
 

Zsm Ja 

4. Jaarplan aanpassen met kolom opstart 
werkgroepen 

Linda J.  Ja 

5. Uitnodiging ALV maken Linda H. 10 
september 

Ja 

6. Presentatie voor ALV vergadering Linda J. 24 
september 

Ja 

7. Stukken ALV vergadering op website plaatsen Linda J. 10 
september 

Ja 

8. Groepsouders werven groep 3 en 6/7 Linda J. en H. Zsm Ja 

9. Standaard format maken voor opstart 
werkgroepen 

Linda H. September Ja 

 


