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Datum: 4 juni 2018 

Notulen: OV bestuursvergadering 

Aanwezig: Anna Baranowska, Marleen van den Berg, Ilse Grooten, John van Liere, Claudia 
Molijn, Pia Muitjens, Dimitri Palmen, Clarice Soogelee, Sandy Swieringa, Rachel Vis, Jessica 
Vliegen (voorzitter), Kim Vliegen 

Afwezig: - 

 

1. Opening  
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 

2. Notulen en acties bestuursvergadering 12-04-2018 
De notulen van 12 april 2018 worden vastgesteld. Daarmee kunnen de notulen (zonder 
lief en leed) aan Mitchell aangeboden worden voor plaatsing op de website. 
 
Naar aanleiding van de vraag van Rachel inzake het plaatsen van berichten op Isy, heeft 
John geprobeerd te checken wie het bericht van de kinderkerk geplaatst heeft. Het 
bericht is echter niet meer te vinden, er kan dus ook niet worden nagegaan wie het 
bericht geplaatst heeft. 
Naar aanleiding van de vraag inzake school t-shirts is er, na overleg, besloten om 
volgend schooljaar het aantal setjes uit te breiden. 

 
Actielijst: 
• De lipdub delen via Isy lukt helaas niet. De I-coach onderzoekt of het mogelijk is om 

via een afgeschermde link op Youtube de lipdub te delen. 
• M.b.t. hulp presentatiegroep geeft John aan dat er geld vrijkomt om de werkdruk van 

de leerkrachten te reduceren. De leerkrachten zijn voornemens het werk anders te 
verdelen, ook ten aanzien van activiteiten. John heeft meer uren gekregen om de 
activiteiten te regelen, hij zal ook meer bij de werkgroepen aanwezig zijn. Hij wil toch 
ook graag een beroep doen op de OV. Niet alleen bij de presentatiegroep, maar ook 
bij andere activiteiten. John zal een lijstje maken van de werkzaamheden.  
Jessica geeft aan dat de OV bij de 1e vergadering van het volgend schooljaar de 
activiteiten zal bekijken en een verdeling maken.  

• De mobiele pinautomaat zal voorlopig niet haalbaar zijn, de aanschaf is erg duur. Een 
pinautomaat zou makkelijk zijn voor de betaling van de bijdrage voor het schoolreisje. 
Als er echter extra personen geregeld worden voor het tellen of als het geld op school 
betaald kan worden, dan zou een pinautomaat niet nodig zijn. Ilse gaat navragen of 
er nog andere mogelijkheden m.b.t. een pinautomaat zijn. 

 

OuderVereniging Cortemich 
E-mail OV: ov-cortemich@hotmail.nl 
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3. Ingekomen stukken / vragen 

• Post 
Er is geen post. 

• Mededelingen 
Jessica geeft aan dat voor de OV ook de nieuwe AVG-wet geldt. John zal uitzoeken 
wat precies voor de OV van toepassing is. 
 

4. Activiteiten 
a. Presentatiegroep: hier is geen betrokkenheid bij geweest. 
b. Carnaval (evaluatie): hiervan is nog geen evaluatie geweest. 
c. Koningsspelen (evaluatie): John geeft aan dat de opening goed is gegaan. Wel moet 

er de volgende keer op gelet worden dat de kleuters eerder naar buiten moeten. Het 
ontbijt op de eigen locatie was prima. Het ontbijt was door school aangevuld met 
extra’s. M.b.t. de sportactiviteiten moeten de volgende keer betere afspraken met de 
studenten gemaakt worden. 
Volgend schooljaar is wellicht wel hulp nodig van de ouders voor groep 1 t/m 4. 

d. Kasteelfeest: Marleen geeft aan dat de werkgroep hier volop mee bezig is. De 
vergunningen zijn binnen. Er is echter nog niet genoeg hulp. Leerlingen van groep 8 
kunnen hiervoor gevraagd worden. 
Clarice vertelt dat de Vrienden van Cortemich tijdens het kasteelfeest graag iets 
willen organiseren voor de volwassenen om meer bekendheid te krijgen. Marleen 
geeft hierop aan dat het plein vol staat en deze activiteit ook niet op de vergunning 
staat. Ze zal dit volgende week in de laatste vergadering meenemen en 
terugkoppelen of het toch mogelijk is. 

 
Jessica vraagt hoe men de samenwerking met de OV en school heeft gevonden. 
Iedereen vindt dat er een goede samenwerking is. John geeft aan dat het fijn zou zijn als 
er van iedere activiteit een draaiboek is. John maakt een opzet voor een draaiboek. 
Volgend schooljaar zal er van elke activiteit een draaiboek gemaakt worden. Hierin zullen 
dan ook de evaluaties beschreven worden. 
Ilse vraagt of het mogelijk is om via Isy een oproep te doen voor hulpouders voor het 
kasteelfeest. Zij zal een bericht opstellen en dit aanleveren bij Sylvia. 
Jessica zal een bericht opstellen om het hulpouderbestand op te schonen/aan te vullen. 
Dit bericht zal aan het begin van volgend schooljaar worden verstuurd. Ook dit wordt 
aangeleverd bij Sylvia. 

 
5. Updaten activiteitenkalender 

De activiteitenkalender komt aan het begin van volgend schooljaar. Dan zullen de 
activiteiten verdeeld worden. 
 

6. Data vergaderingen volgend schooljaar 
De data voor komend schooljaar zijn als volgt: 
18-09-2018 (dinsdag) ALV + OV 
22-11-2018 (donderdag) OV 
30-01-2019 (woensdag) OV 
08-04-2019 (maandag) OV 
03-06-2019 (maandag) OV 
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Alle vergaderingen beginnen om 20.00uur en zullen plaatsvinden in de lerarenkamer. 
 
Ilse vraagt of er leden genoeg zijn. Jessica geeft hierop aan dat er geen extra leden 
nodig zijn. De groep dient niet te groot te worden. Hulpouders zijn uiteraard welkom. 
Jessica zal Joanna benaderen om te vragen wat haar intenties zijn. 
 

7. School t-shirts/tenues 
Dit punt is reeds besproken. 
 

8. Financiën 
Marleen heeft een voorlopig financieel verslag gemaakt. 
Er zal deze week een 2e herinnering worden verstuurd voor de ouderbijdrage. 
Carnaval was goedkoper uitgevallen dan begroot. Jessica geeft echter aan dat de 
artiesten ook door de OV betaald zouden worden, dit is niet gebeurd. Jessica gaat hier 
achteraan. 
Op de spaarrekening staat ook nog een flink bedrag. 
Er dient nog een kascontrole gepland te worden. Claudia pakt dit samen met Marleen op. 
Jessica geeft aan dat aan het begin van volgend schooljaar de begroting schooljaar 
2018-2019 opgesteld moet worden. 
 

9. Rondvraag 
John wil namens school de OV bedanken. De OV bedankt ook John voor zijn inzet en 
voor de info vanuit school. 

 
10. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de vergadering.  
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Actielijst  

Actie Wie Deadline Status  

Aanbieden notulen 12 april aan 
Mitchel voor plaatsing op website 

Claudia  18-09-2018 Gedaan 

Lijst activiteiten opstellen John 18-09-2018  

Uitzoeken of Paypal/mobiele 
pinautomaat optie is 

Marleen/Ilse 18-09-2018  

AVG-wet uitzoeken John 18-09-2018  

Kascontrole Marleen/Claudia 18-09-2018  

Opzet draaiboeken maken voor 
activiteiten 

John 18-09-2018  

 


