
 

Bestuur oudervereniging Basisschool Op Weg 

Notulen online vergadering 02 feb. 2021 

Aanwezig: Floor Janssen, Linda Harbes, Linda Janssen-Verriet, Anouk Wijnhoven van den Berg 
en Maaike Hidding 

Voorzitter:  Linda Janssen-Verriet 

Notulist:  Maaike Hidding 

Volgende OV vergadering: 06 april 2021 

• Vanuit notulen: 24 nov 2020 
o OV begroting is in de MR verder toegelicht en afgerond. 
o In de Sint evaluatie is opgenomen om het cadeau voor groep 5 t/m 8 op te hogen 

naar max 5 euro. Is dit voor de komende jaren vastgesteld? 
o Maaike is bezig om de website, onderdeel oudervereniging, bij te werken. 

• Agendapunt 3: ouderbijdrage.                                                                                                              
De ouderbijdrage is binnen. Besloten is om de komende 5 instromers, maar een klein deel 
ouderbijdrage te laten betalen. Normaliter heeft Linda H een berekenmodel voor instromers. 
Maar huidige tijd maakt het lastig om activiteiten te organiseren. Voorstel is vanuit de OV om 
een welkomsbrief te sturen (was er al) en de helft van het introombedrag te laten betalen. 
(Komt neer op 10 euro.). De reden om dit wel te doen is om ouders meteen betrokken te 
krijgen bij de school en de gang van zaken. 
 

• Agendapunt 4: Activiteiten die niet doorgaan nog iets anders doen? 
o Carnaval: gaat niet in de oude vorm door. Wordt deze week duidelijk. Binnen alle 

beperkingen die er zijn proberen wij allemaal te kijken naar wat er WEL kan. Dit 
moedigen wij aan!  

o Zodra de school weer open gaat, iets ludieks bedenken. Wij gaan brainstormen om 
op korte termijn een leuk welkom voor de leraren en leerlingen te regelen.  

o Kerstontbijt is een mooi ludiek voorbeeld. OV was hier graag betrokken bij geweest, 
mede omdat er wel budget van de OV is gebruikt door school. Maar OV snapt ook 
dat alles snel en last minute geregeld moest worden. 

 

• Agendapunt 5: Evaluaties         
Evaluatie kerst is in de maak. Wat leuk zal zijn is een terugkoppeling over het  voedselbank 
project 

• Verder:           
 Dropbox wordt weer een beetje up- to- date.      
  



 

• Voortgang van Koningsdag en Schoolreis is afwachten.  

Hierover 10 maart 2021  20:00 uur extra 15 min. overleg  

 

Bestuur oudervereniging Basisschool Op Weg 

Korte notulen online vergadering 10 maart 2021 

Aanwezig: Monique Vromen, Floor Janssen, Linda Harbes, Linda Janssen-Verriet, Anouk 
Wijnhoven van den Berg en Maaike Hidding 

Voorzitter:  Linda Janssen-Verriet 

Notulist:  Maaike Hidding 

 

Koningspelen: 

 Gaat in circuit vorm door! Klassen blijven bij elkaar in eigen bubbel. Het wordt in stijl van een 
sportdag. Ouders helpen niet en geen werkgroep nodig. 

 

Schoolreisje: 

 Gaat door! Laat de klassieke vorm los. Wat kan wel! Rond de datum van 25 mei. Hoeft niet 
perse allemaal op dezelfde dag. Met de bus, fiets of op school, alles kan per klas! 

Werkgroep nodig; ja. Linda Janssen pakt dit op, samen met de leerkrachten Saskia en Sanne 

 

Pasen: 

 Gaat door! Per klas in eigen bubbel is er een paasactiviteit. Paasontbijt in de klas, 1 april, 
witte donderdag. Met eigen ontbijt. Paaseieren zoeken. OV zorgt voor 190 surprise eieren. Rekening 
houden met eetwensen.. 

 

Musical groep 8 gaat door, verkeersexamen gaat door. Alle vieringen gaan door, per klas in eigen 
bubbel.  

 

 


