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

Datum: 23 november 2020
Notulen: OV bestuursvergadering
Aanwezig: Anna Baranowska, Marleen van den Berg, Ilse Grooten, Claudia Molijn, Pia
Muitjens, Dimitri Palmen, Vera Schiefer, Jessica Vliegen (voorzitter)
Afwezig: Joanna Heijne, Eveline Pieters, Clarice Soogelee, Sandy Swieringa, Kim Vliegen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen en acties bestuursvergadering 17-09-2020
De notulen van 17 september 2020 worden vastgesteld. Daarmee kunnen de notulen
(zonder lief en leed) aan Rick aangeboden worden voor plaatsing op de website.
De actielijst wordt doorgenomen:
Alles hierop is afgehandeld.
3. Ingekomen stukken / vragen
• Post
Post van de Kamer van Koophandel is opgehaald op school en opgepakt.
• Mededelingen
Vera complimenteert de presentatiegroep voor de leuke versiering van de
lerarenkamer.
4. Activiteiten
a. Leespromotie (evaluatie): veel positieve reacties gekregen. Het boekenstalletje was
erg leuk. Helaas was de landelijke opening i.v.m. een overbelasting van het netwerk
niet te volgen.
b. Presentatiegroep: dit loopt. Wel wordt opgemerkt dat de ruimte waar de spullen van
de OV liggen erg rommelig is. Vera geeft hierop aan dat omdat de hoeken nog
ingericht moesten worden, sommige spullen aan de kant gezet zijn. Dit wordt nog
opgeruimd.
c. Schoolreis: deze activiteit zal denkelijk pas in mei 2021 plaatsvinden. Er wordt
gekeken naar een invulling die voldoet aan de mogelijkheden met corona.
d. Sinterklaas: deze activiteit zal corona proof zijn. Er wordt gewerkt met filmpjes, de sint
komt niet live. 2 Pieten zullen van buiten af naar groep 1 t/m 4 gaan. Pepernoten
mogen niet uitgestrooid worden. Over het trakteren in de teamkamer wordt nog
nagedacht.
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e. Kerstwandeling: vanwege corona kan er helaas geen kerstwandeling of kerstmarkt
plaatsvinden. Vanuit school is het idee geopperd om kerstwerkjes door de leerlingen
te laten maken en deze aan te bieden aan de verzorgingshuizen in Voerendaal. Dit
wordt verder uitgewerkt.
f. Kerstontbijt: Jo Vliex heeft contact gehad met de pastoor i.v.m. de kerstviering. De
pastoor heeft op zijn beurt weer contact gehad met de burgemeester of er wel of
geen kerstviering mag worden gehouden. Vanuit de gemeente is dit wel toegestaan.
School bekijkt de mogelijkheden of er toch een kerstviering kan plaatsvinden.
Elke jaar verzorgt de OV een traktatie voor de leraren in de lerarenkamer met zowel
Sinterklaas als Kerst. Vanwege corona mag dit jaar geen onverpakt snoep
neergelegd worden. Pia komt met het voorstel om het budget hiervoor van Sint en
Kerst samen te leggen en een individuele traktatie per leerkracht te verzorgen.
Bijvoorbeeld een doosje chocolaatjes. Maar ook wordt gedacht aan een gezonde
variant, aangezien we allemaal al genoeg snoep eten rond deze dagen. Vera geeft
aan, het juist wel gezellig te vinden als al dat snoepgoed in de lerarenkamer ligt.
Er ontstaat discussie in de vergadering of de OV wel voor een traktatie voor de
leraren moet zorgen. Dit wordt geagendeerd voor de volgende vergadering.
5. Financiën
Dit punt is reeds besproken in de Algemene Ledenvergadering die ook op deze datum
heeft plaatsgevonden.
6. Rondvraag
Gevraagd wordt of Clarice definitief is afgemeld voor de OV. Dit is nagevraagd: Clarice is
nog lid van de OV, maar neemt enkel deel aan de werkgroep schoolreis.
7. Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar komst en inbreng en sluit de vergadering.
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Actielijst
Actie

Wie

Deadline

Aanbieden notulen aan Rick voor
plaatsing op website

Claudia

26-01-2021

Status

3

