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

Datum: 8 juni 2022
Notulen: OV bestuursvergadering
Aanwezig: Anna Baranowska, Ilse Grooten, Joanna Heijne, Sandra Huijts, Yvonne Jacobs,
Claudia Molijn, Dimitri Palmen, Eveline Pieters, Shirley de Rechter, Natalie Stollman, Sandy
Swieringa, Joost Vankan (voorzitter), Gaby van der Veeke, Kim Vliegen, Ellen Zwackhalen
Afwezig:

Nieuwe leden: Mariska (toevoegen mail.)

1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Er zijn geen ouders gekomen voor de AVL.
-

Mededeling: Kim. Paaspak vervangen (al vanuit vorige jaren). Kosten waren over
budget.

2. Notulen en acties bestuursvergadering 07-04-2022
De notulen van 7 april 2022 worden vastgesteld. Daarmee kunnen de notulen aan Rick
aangeboden worden voor plaatsing op de website. Actie Yvonne
3. Ingekomen stukken / vragen
• Post (schoolreis).
• Mededelingen
Hulpouders lijst updaten.
Ilse zal hulpouder lijst gebruiken om op te vragen wie interesse heeft voor deelname
in bestuur van Ouderverenging.
-

Lieke opvragen: Of nieuwe ouders een brief meekrijgen voor hulpouder. Ilse vraagt
na.

4. Activiteiten
a. Presentatiegroep: (tekst is gemaakt om op Isy te plaatsen. Yvonne zal zorg dragen
voor plaatsing op Isy).
b. Kasteelfeest: Uitleg over annuleren kasteelfeest.
Vanuit school werd alles bij de Oudervereniging neergelegd. Qua financiën.
In verleden had school een buffer. Maar dit blijkt niet meer te bestaan.

Joost is bezig om andere scholen te benaderen om te kijken hoe zij dit soort zaken
aanpakken. Bij Cortemich is hier geen communicatie over geweest.
Loterij moet nog worden georganiseerd om buffer te creëren voor toekomst
Kasteelfeest.
c. Musical: Mensen worden gevraagd via hulpouders. (Geen organisatie. Alleen hulp
nodig bij bonnenverkoop en achter de bar).
d. Schoolreis:

5. Activiteitenoverzicht
Terugblik afgelopen schooljaar. Waar hebben we als OV aan bijgedragen.
Budget. Doel is om 1e vergadering de begroting rond te hebben.

-

Begin schooljaar. ijsje, ballonnen, muziek.

-

Carnaval

-

Aanschaf Pietenpakken (hoort dit qua budget bij OV of school?).

Er moet een standpunt vanuit de Ouderverenging komen of school wel of geen
Oudervereniging wil.
Actie Joost: MR betrekken.
Daarnaast school vragen: Formeel standpunt vanuit school.
Op Isy communiceren waarom Kasteelfeest niet doorgaat.
Wordt er geen geld begroot voor sociale activiteiten?

6. Data vergaderingen volgend schooljaar:
Voorstel vergaderdata 2022-2023:
Woe 14sept 2022
Dins 15 nov 2022 (inclusief ALV)
Dond 9 februari 2023
Woe 19 april 2023
Dins 13 juni 2023

7. Financiën
8. Rondvraag

Eveline: Er mag een duidelijker standpunt komen vanuit OV richting school en respect
creëren.
Sandy: contactpersoon voor Musical (Sandy en Joost). Ilse, Claudia, Sandy, Joost.
Sandy maakt app groep aan.
Ilse: Idee voor begin nieuw schooljaar. Indien wij dat zouden willen moet dat nu worden
opgepakt. Shirley, Eveline, Ilse, Gaby. Ilse maakt een app aan.

9. Sluiting
De aftredende leden ontvangen een presentje en krijgen een bedankje!
De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.
Actielijst
Actie

Wie

Deadline

Aanbieden notulen aan Rick voor
plaatsing op website

Yvonne

22-7

Bekijken wat begroot is en wat er
uitgegeven wil worden

Elke werkgroep

Bericht Isy ‘Presentatiegroep’

Yvonne

20-06-2022

Opvragen bij Lieke of nieuwe
leerlingen een brief meekrijgen voor
hulpouder groep.

Ilse

Eind
schooljaar
2022.

Bericht Isy ‘Hulpouders’

Ilse

Eind
schooljaar
2022

Status

Loopt

Yvonne zal dit
meenemen in bericht
samen met Ida.

School moet activiteiten overzicht maken.
Zodra een helpend handje nodig is dan pas wordt de OV aangeschreven.
Standpunt moet op papier komen.

Financieel niet onafhankeljik van school. Alle activiteiten horen bij een schooljaar, die school
graag wilt. En OV kan dan toegevoegde waarde betekeen en gaat op aan kleine extraatjes.
Uitgaan van geen inkomsten.
Terug naar basis. Wat is doel van OV.
Creatiever zijn met wat wel kan.

Ilse maakt een tekst aan om standpunt OV in te nemen. Joost mailt dit standpunt.

