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

Datum: 26 januari 2021
Notulen: OV bestuursvergadering
Aanwezig: Anna Baranowska, Sabine Baumgartner, Ilse Grooten, Yvonne Jacbos, Claudia
Molijn, Pia Muitjens, Dimitri Palmen, Eveline Pieters, Vera Schiefer, Sandy Swieringa,
Jessica Vliegen (voorzitter)
Afwezig: Marleen van den Berg, Joanna Heijne, Clarice Soogelee, Kim Vliegen

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Notulen en acties bestuursvergadering 23-11-2020
De notulen van 23 november 2020 worden vastgesteld. Daarmee kunnen de notulen
(zonder lief en leed) aan Rick aangeboden worden voor plaatsing op de website.
Notulen en acties Algemene ledenvergadering 23-11-2020
Punt 6: de invulling van de vacante plekken zal in deze bestuursvergadering nog aan bod
komen.
Actielijst:
Kascontrole is nog niet gedaan. Claudia neemt contact op met Marleen.
De notulen van 23 november 2020 worden vastgesteld. Daarmee kunnen de notulen aan
Rick aangeboden worden voor plaatsing op de website.
3. Ingekomen stukken / vragen
• Post
Er is geen post.
• Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
4. Activiteiten
a. Presentatiegroep: vanwege de lockdown is er geen mogelijkheid geweest om de
versiering van kerst op te ruimen. In overleg met Vera kan dit weer worden opgepakt.
Graag wel vooraf aangegeven wanneer en de maatregelen in acht nemen.
b. Sinterklaas (evaluatie): veel positieve reacties. Een aandachtspunt is het snoepgoed.
Aangezien dit verpakt moet zijn, moet het op tijd geregeld worden. Tevens moet er
goed worden afgestemd welke pieten (roetveeg piet/zwarte piet) worden ingezet.
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c. Kerstwandeling (evaluatie): dit jaar niet doorgegaan vanwege corona. In plaats
hiervan hebben de kinderen knutselwerkjes gemaakt die werden uitgedeeld bij de
Voerendaalse verzorgingshuizen. Het filmpje wat door school gemaakt was met het
verhaal van meneer Pastoor, was erg leuk.
d. Kerstontbijt (evaluatie): dit jaar niet doorgegaan vanwege corona.
e. Carnaval: de werkgroep is nog niet bij elkaar gekomen omdat nog erg onduidelijk is of
dit kan doorgaan. Vera geeft aan dat er vanuit school wel al ideeën worden
aangekaart. Mocht er hulp van de Oudervereniging nodig zijn, dan zal school dit laten
weten.
f. Pasen / Eiertietsjen / Vastenactie: Mocht er hulp van de Oudervereniging nodig zijn,
dan zal school dit laten weten.
Vera geeft aan dat het kasteelfeest in het MT besproken is. Dit zal worden gehouden
op 16/7. De leden van de Oudervereniging zijn uiteraard weer bereid om te helpen.
5. Traktatie kerst leraren verzorgd door OV?
Rondom de feestdagen wordt door de Oudervereniging een traktatie voor de leraren
verzorgd. Vraag is of dit door de Oudervereniging verzorgd moet worden.
Dit jaar is vanwege corona gekozen voor een presentje voor elke leraar.
Vera geeft aan dat de traktatie altijd zeer gewaardeerd wordt door de leraren, ook het
presentje van dit jaar.
Afgesproken wordt dat de Oudervereniging blijft zorgen voor een traktatie op het einde
van het jaar. Dit kan in de vorm van een gezonde variant of een leuk gebaar.
6. Financiën
Aangezien Marleen afwezig was, zal Jessica met haar contact opnemen. Mochten er
punten zijn die van belang zijn voor de Oudervereniging, dan zullen deze per mail
worden doorgegeven.
7. Vacante plekken bestuur
Er zijn na dit schooljaar 5 vacante plekken waaronder de functie van penningmeester en
voorzitter. De leden dienen actief bekenden van school te benaderen om de vacatures
onder de aandacht te brengen. Mocht er interesse zijn, dan kan er contact met Jessica of
Marleen worden opgenomen.
8. Rondvraag
Vera vraagt of er een overzicht is van de bijdrage die ouders betalen voor de schoolreis.
Pia bevestigt dit. Zij zal het overzicht doorsturen.
Pia vraagt of het schoolreisje al in het MT besproken is aangezien er dit jaar een nieuw
plan gemaakt zou worden. Vera zal de schoolreiscommissie vragen om contact op te
nemen.
Eveline geeft aan dat de manier waarop de verkeerswerkgroep nu is ingevuld, de
Oudervereniging hierbij niet betrokken hoeft te zijn. Eveline zal dit doorgeven aan de
betreffende leraren.
9. 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

07-04-2021

Status

3

