OuderVereniging Cortemich
E-mail OV: ov-cortemich@hotmail.nl

Datum: 22 november 2018
Notulen: OV bestuursvergadering
Aanwezig: Anna Baranowska, Ilse Grooten, John van Liere, Claudia Molijn, Pia Muitjens,
Clarice Soogelee, Rachel Vis, Jessica Vliegen (voorzitter), Kim Vliegen
Afwezig: Marleen van den Berg, Dimitri Palmen, Joanna Peters, Eveline Pieters, Sandy
Swieringa

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen en acties bestuursvergadering 18-09-2018
De notulen van 18 september 2018 worden vastgesteld. Daarmee kunnen de notulen
(zonder lief en leed) aan Rick aangeboden worden voor plaatsing op de website.
De actielijst wordt doorgenomen:
M.b.t. de pinautomaat heeft Ilse navraag gedaan bij de Rabobank. Deze hebben de
mogelijkheid van een zogenaamde Rabosmartpin. De kosten hiervan zijn €11,- per
maand plus €0,15 per transactie. Dit is een flinke kostenpost aangezien de pinautomaat
alleen bij het schoolreisje, schoolkamp en de ouderbijdrage gebruikt kan worden.
Wellicht is automatisch incasso een optie. Zodra een kind wordt opgegeven voor een
schoolreisje/kamp kan meteen een handtekening voor toestemming automatische
incasso gegeven worden. Ilse gaat checken of dit mogelijk is. Tevens zal Ilse checken
wat de mogelijkheden zijn m.b.t. het huren van een pinautomaat.
3. Ingekomen stukken / vragen
 Post
Er is post m.b.t. schoolreisjes. Deze wordt aan de betreffende werkgroep afgegeven.
 Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4. Activiteiten
a. Carnaval (evaluatie): De evaluatie is nog niet helemaal rond. Wel is er al contact
geweest i.v.m. de komende carnaval.
b. Presentatiegroep: er wordt toegewerkt aan overname door de ouders. Er is enige
onduidelijkheid over welke werkgroep de kerstboom dient op te zetten. John zal dit
navragen bij de volgende bijeenkomst van de werkgroep kerstontbijt.
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c. Schoolreis (evaluatie): Monkeytown is goed bevallen. Het was een all-inclusive
pakket dus er mocht niets zelf meegenomen worden. De leerkrachten vonden dit
prettig. Kinderpretland is goed bevallen. Het park is alleen voor Cortemich open. De
entreeprijs is vrij laag. Hierbij is weinig begeleiding van ouders nodig. Toverland is
prijzig doordat de ouders die meegaan het schoolreis tarief betalen. School heeft
gekozen om geen bijdrage van de ouders te vragen omdat de hulp van de ouders bij
dit schoolreisje echt nodig is. Er dient echter kritisch gekeken te worden naar het
aantal ouders die meegaan. Ook het schoolreisje naar het Archeon is goed bevallen.
Er wordt gevraagd of ouders zich 2x mogen inschrijven. John geeft aan dat ouders
zich 2x mogen inschrijven, echter wel 1x per kind. Er wordt gecheckt of er voor elk
kind maar 1 briefje is ingevuld.
Het voornemen is om groep 6 en 7 samen op schoolreisje te laten gaan. Dan dient er
wel een andere locatie gevonden te worden.
De huidige leden van de werkgroep schoolreisje vragen of er nog een 3e persoon kan
aansluiten bij de werkgroep.
d. Sinterklaas: is ver rond. Zondagavond wordt er versierd, kadootjes ingepakt en
snoepgoed verdeeld. Het idee voor de aankomst van de Sint is afgestemd op het
Sinterklaasjournaal. Het Sinterklaaskoor zal de aankomst muzikaal opluisteren.
School schaft elk jaar een Sinterklaaspakket aan van het Sinterklaasjournaal.
e. Kerstwandeling: dit loopt. De route is uitgezet. Een herder met schapen is geregeld.
In de kerk zal een kerstverhaal worden verteld. De route eindigt op school waar de
Kerstman de kinderen een kleinigheidje geeft en er chocomel, glühwein en wafels te
koop zullen zijn. Tutta Musica en de harmonie zijn ook benaderd.
f. Kerstontbijt: vrijdag is de 1e bijeenkomst. Na het ontbijt is er voor de 1e keer een
kerstviering in de kerk van Voerendaal in samenwerking met het schoolkoor. Volgend
jaar zal er vanuit de OV hulp nodig zijn bij het organiseren van de kerstviering. Mocht
er dit jaar nog hulp nodig zijn, dan geeft John dit aan.
5. Spaargeld OV
Aangezien er veel geld in kas zit, wordt gevraagd of er ideeën zijn wat er met het geld
gedaan kan worden. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met de doelstelling
van de OV. Afgesproken wordt te inventariseren bij de diverse werkgroepen welke
spullen aangeschaft/vervangen/vernieuwd moeten worden.
Aangezien er voor kerst diverse spullen nodig zijn, geeft de OV nu al akkoord voor
aanschaf van de benodigde spullen. Later is dit bedrag vastgesteld op €500.
6. Financiën
Hierover zijn geen bijzonderheden te vermelden.
7. Rondvraag
Pia vraagt of er namens de OV een kaartje gestuurd wordt i.v.m. het overlijden van een
moeder van een leerling. Jessica zal dit checken. Naschrift: is geregeld.
Joanna is aspirant lid van de OV. Zij zal vanaf februari actiever deelnemen.
Jessica geeft aan de volgende OV (30/1/2019) niet aanwezig te zijn en vraagt of iemand
anders de rol van voorzitter op zich wilt nemen.
8. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de vergadering.
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Actielijst
Actie

Wie

Deadline

Checken welke werkgroep
kerstboom opzet

John

z.s.m.

Aanbieden notulen 18 september
aan Rick voor plaatsing op website

Claudia

30-01-2019

Uitzoeken of huren mobiele
pinautomaat optie is

Ilse

30-01-2019

Uitzoeken of automatische incasso
mogelijk is

Ilse

30-01-2019

Wie wil aansluiten bij werkgroep
schoolreis

Iedereen

30-01-2019

Inventariseren per werkgroep welke
spullen
aangeschaft/vervangen/vernieuwd
moeten worden

Iedereen

11-01-2019

Groepen elektriciteit laten checken

John

21-06-2019

Beginnen met invullen draaiboeken

John

Lopend

Status

3

