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Onderwerp          : Verslag Bestuursvergadering  
Datum            : 5 februari 2019, Basisschool Op Weg 
Deelnemers                : Linda Janssen, Miranda Tissen, Linda Harbers 
Afwezig                    : Geen  
Bezoekers : Geen (Ilona afgemeld wegens ziekte) 
Voorzitter           : Linda Janssen 
Volgend overleg          : 2 april 2019  

 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
2. Notulen OV 20 n0vember 2018  

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

 
3. Nieuws en mededelingen: 

 Geen mededelingen vanuit MR; geen afvaardiging vanuit school aanwezig 

 Geen nieuws en mededelingen vanuit directie: geen afvaarding vanuit school aanwezig. Vraag vanuit OV: 
stand van zaken speeltoestel. Linda J. vraagt na bij Monique (actie). 

 
4. Werkgroepen 

 Evaluatie Sinterklaas, Kerst en Sportdag (en startnotitie): evaluatie kerst en sportdag binnen, kerst ontbreekt 
nog. Met name nog aandacht voor evaluatie Sinterklaas vanuit OV (pakt Linda J. op), is alle feedback die 
we hebben gehoord verwerkt in de evaluatie (actie). 

 Voortgang  Carnaval: niet bekend, budget ook nog niet opgevraagd. Miranda vraag na (actie). 

 Opstart  Koningsspelen  en  Schoolreis: beide zijn opgestart 

 Contact Luizenwerkgroep, Kledingbeurs en Schoolplein. Luizenwerkgroep: goed contact mee, 
Luizenwerkgroep zit goed vol. Kledingbeurs; de opbrengst kledingbeurs is nog niet besteed. Dit zal besteed 
worden aan nieuwe speeltoestel. 

 
5. Groepsouders 

 Voortgang; verloopt goed. Niet alle groepen zijn even actief.  Linda J. doet nog even een rondje langs de 
groepsouders om te vragen of het loopt en of er nog hulp nodig is (actie). 
  

6. Financien 

 Voortgang inning ouderbijdrage; loopt goed, ook nieuwe ouders krijgen brief met uitleg over ouderbijdrage 
en betalen via betalingslink van de Rabo app. 

 
7. Verbinding maatschappij (sociaal, natuur en milieu) met Op Weg 

Activiteiten omtrent dit onderwerp zitten niet standaard in het schoolaanbod/lespakket op school, maar Linda J. 
merkte op dat hier veel vragen over werden gesteld door nieuwe ouders tijdens de informatie avond op school. 
Er zijn voorbeelden zoals de activiteit van 5/6 naar de polderkamer. We hebben de bisonbaai/ooijpolder om de 
hoek en we zouden hier meer mogelijkheden in moeten zoeken. Enkele voorbeelden/ideeen: iets amen met de 
KBO, kerststukjes maken met kerst en uitdelen bij ouderen, bezoek voedselbank, bezoek kringloop. Linda J 
denkt na over activiteiten m.b.t. natuur/milieu. Miranda denkt na over activiteiten m.b.t. de 
sociaal/maatschappelijke kant (actie). We bundelen deze ideeen in een overzicht voor groepsouders. 

 
8.     Communicatie 

 Rammetje: datum koningsspelen 12 april noemen, benoemen dat we een lijst willen maken met sociaal 
maatschappelijke activiteiten ter inspiratie voor groepsouders (actie) 

 Mogelijkheden Parro en OV agenda/berichten: Linda H. attendeert Monique erop dat leerkrachten Parro ook 
kunnen gebruiken voor vieringen op school (met praktische informatie). (actie)  

 
  

9.     Rondvraag 

 Verzetten OV vergadering 2 april (verzoek Linda H.); verzetten naar woensdagochtend 3 april. 

 Verzoek Linda H.: dropbox up to date houden 
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10. Sluiting  
 

 
Acties:        
Nr. Actie Wie Deadline Afgehandeld 

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

Linda J. Oktober Ja 

2. Belrondje netwerk OV besturen Linda J.  Nieuwe schooljaar  

3. Opruimen en inventariseren materialen school die 
bruikbaar zijn voor OV activiteiten met lijstje 

Miranda  April  

4. Notulen OV vergadering 20 november op website 
zetten 

Linda H. z.s.m. Ja 

5. Navragen stand van zaken speeltoestel Linda J. z.s.m. Ja 

6. Evaluatie Sinterklaas op toezien dat alle feedback 
erin wordt verwerkt. 

Linda J. z.s.m. Ja 

7. Check voortgang Carnaval Miranda z.s.m. Ja 

8. Rondje langs de groepsouders Linda J. z.s.m. Ja 

9. Ideeen voor sociaal/maatschappelijke activiteiten Miranda Juni  

10. Ideeen voor activiteiten m.b.t. milieu/natuur Linda J. Juni  

11. Stukje voor Rammetje Linda J. z.s.m. Ja 

12. Mogelijkheden Parro voor praktische informatie 
delen bij vieringen op school 

Linda H. z.s.m. Ja 

 


