
 
 

Bestuur oudervereniging Basisschool Op Weg. 
Cohort 2021-2022  
Notulen 1. 07-09-2021 

 

 
Aanwezig:  Monique Vromen, Linda Harbers, Linda Janssen-Verriet en Maaike 

Hidding 
Afwezig: Floor Janssen en Anouk Wijnhoven-van den Berg 
Voorzitter:  Linda Janssen-Verriet 
Notulist:  Maaike Hidding 
 
 
Nieuws en mededelingen 

• Nieuw MR lid Anke Wijsmuller-Joosten. 

• MR en directie hebben de focus op de verbinding tussen ouders en 
leerkracht. Met name voor de onderbouw.  

• Team is goed van start gegaan. In de zomervakantie is het schoolplein 
opnieuw bestraat  

• Bewoners klagen over geluidsoverlast op het schoolplein, s ’avonds en 
weekend. Wijkagent, Coen rijdt een extra rondje. Leerkrachten 
bovenbouw maken ook in de klas duidelijk dat schoolplein buiten 
schooltijden verboden toegang is.  

 
Groepsouders 

• We gaan werken met 2 groepsouders per groep. Zo kan er meer 
gerouleerd worden per schooljaar.  

• Groep 5 en groep 7 hebben nog geen aanmeldingen. ACTIE Linda J 
mailt met docent. Groep 1/2A heeft nog 1 groepsouder nodig. 

• OV heeft vorig jaar buitenspeelgoed aangeschaft, waar is het 
gebleven? ACTIE Monique inventariseert wat er over is.      
 
 

Werkgroepen: 

• Na 20 september zal er meer nieuws komen. Waarschijnlijk kan er dan 
een luizenwerkgroep opgestart worden. ACTIE Monique, vanuit 
Monique komt er een oproep voor luizen-coördinator. Gericht aan alle 
ouders/opa’s/oma’s.  

• Vooralsnog geen kledingbeurs in de school of Sprong. 



• Sinterklaas. Maaike vraagt aan Anouk. Actie Anouk: 
Sinterklaaswerkgroep vorig jaar benaderen wie het nog een jaar wil 
draaien. 1 persoon is al genoeg om het nieuwe team te begeleiden. 

• Bezetting werkgroepen. Loopt lekker 
 
Financiën OV 

• Strak werk van Linda H.  

• Linda Harbers mailt financiële stukken naar de MR. Monique kan deze 
indien wenselijk toelichten aan de MR.  

• Jaarverslag, verschil van 18euro goedgekeurd in OV vergadering. 

• Kascontrole, gaat nog plaatsvinden. ACTIE Linda H 

• Begroting 2021-2022 is vastgesteld 
 
AOV   

• Online meeting. Linda J. Maakt stukken/sheets. Linda H ligt financiën 
toe. Woensdag 22 sept. Online uurtje. Half 9. Mailtje sturen met zoom 
link.  

 
Secretarieel jaarverslag 2020-2021 ACTIE Maaike 
 
Rondvraag  

• Maaike heeft subsidie EU-schoolfruit aangevraagd 

• Jong leren eten kan subsidie voor aangevraagd worden. ACTIE 
Monique, zij kijkt of er in groep 6 en 7 daar behoefte aan is.  

 
 
Bedankt en tot 18 -10 -2021 


