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Onderwerp          : Verslag Bestuursvergadering  
Datum            : 3 april 2019, Basisschool Op Weg 
Deelnemers                : Linda Janssen, Miranda Tissen, Linda Harbers 
Afwezig                    : Geen  
Bezoekers : Esther Conrad 
Voorzitter           : Linda Janssen 
Volgend overleg          : 21 mei 2019  

 
 
1. Opening en vaststelling van de agenda 

 
2. Notulen OV 5 februari 2019  

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

 
3. Nieuws en mededelingen: 

 MR: zittingstermijn Tom en Esther loopt af. Zij stellen zich beiden niet beschikbaar voor een volgende 
termijn. We spreken over de zichtbaarheid van de MR, deze is in de ogen van de OV niet voldoende. Met de 
komst van Monique een kans om dit nieuw leven in te blazen. Esther praat ons bij over de onderwerpen die 
zijn besproken in de laatste MR vergadering. 

 Directie: OV berichten kunnen ook via Parro worden geplaatst, het onderzoek naar het continutooster is 
gestart; het team zit nu in de oriëntatiefase, gesprekken over groepsindeling is gestart, er komt een 
leeshoek in de school. Miranda neemt dit laatste punt mee in ideeën aanschaf voor de leeshoek met 
opbrengst kledingbeurs, actie), alle kinderen hebben zelf oordopjes gekregen bij de Chromebook voor in de 
klas. 
 

4. Werkgroepen 

 Voortgang Koningsspelen; bovenbouw loopt. Onderbouw gaat speurtocht doen, iets meer coördinatie nodig 
door Miranda 

 Voortgang Schoolreis; loopt goed 

 Evaluatie Carnaval; 11 april 

 Evaluatie Sinterklaas; geen positieve evaluatie. Ondanks ervaren leerkrachten en duidelijke checklisten 
verliep de voorbereiding en dag zelf niet zoals wij zouden verwachten. Daarnaast plannen om Sinterklaas te 
vervangen. Dit kan, maar we moeten ook continuïteit borgen. We spreken af dat een van de OV leden in de 
Sinterklaas werkgroep deelneemt volgend jaar, Linda J gaat nu alvast in gesprek over de geplande 
Sinterklaas verandering, moete we dit wel willen en komt de continuïteit dan niet in gevaar? (actie).  

 Poetsavond: Esther vraagt aan Monique of er behoefte is aan een poetsavond georganiseerd door de OV of 
wellicht ziet ze zelf andere opties (actie)?     

 
5. Groepsouders 

 Voortgang; loopt goed 

  
6. Financien 

 Brief condor over stopzetten jaarlijkse financiële bijdrage aan OV en MR; Linda heeft hierover contact gehad 
met Monique. Dit schooljaar is het nog gestort. 

 Sponsoring Energy4all; Femke (moeder Milan) fietst van Londen naar Millingen. Vanuit school wordt er 
een actie opgezet om hier ook geld voor binnen te halen. Het team organiseert een sponsoring markt. Elke 
klas doet een actie en het geld dat we ophalen wordt aan Femke voor de Energy4all geschonken. 

 
7.     Communicatie 

 Rammetje: aankondiging Sportdag organisatie door Linda J. (actie) 
  

8.     Rondvraag 

 Miranda vraagt zich af of onze school wel de juiste doelgroep is voor het schoolfruit. Hebben we het echt 
nodig? Doelstelling is fruit eten stimuleren en andere soorten fruit eten. Wellicht iets voor Monique om te 
evalueren? 
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9. Sluiting  
 

Acties:        
Nr. Actie Wie Deadline Afgehandeld 

1. Belrondje netwerk OV besturen Linda J.  Nieuwe schooljaar  

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

Miranda  en 
Linda J. 

Juni  

3. Ideeën voor sociaal/maatschappelijke activiteiten 
(inclusief beroepen en talenten ouders) 

Miranda Juni  

4. Ideeën voor activiteiten m.b.t. milieu/natuur 
(inclusief beroepen en talenten ouders) 

Linda J. Juni  

5. Met opbrengst kledingbeurs iets aanschaffen voor  
Leeshoek? 

Miranda Juni  

6. Sinterklaas verandering Linda J.  Ja 

7. Netwerken onderbouw (voor OV bestuur, 
werkgroepen en groepsouders) 

Linda J. v.a. september  

8. Behoefte poetsavond of andere optie voor het 
schoonhouden van de school? 

Esther Volgende 
vergadering 

Ja 

9. Stukje Rammetje Linda J. Mei Ja 

     

 
 


