
   Vergadering OV De Groeiplaneet 13 februari 2019   

 
Aanwezig: Masha, Keesjan, Annette, Melissa, Chavelli, Scarlett, Nicole, Nathalie, 
Marcella, Christine, Carola, Danielle, Joce en Jolanda  
 
Afwezig: Patrick 
  
1. Opening:   
Scarlett opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.   
 
2. Mededelingen voorzitter:  
Scarlett neemt het stokje van Danielle over. In principe tijdelijk 
tot een nieuwe voorzitter wordt gekozen.  
 
-Danielle stopt om persoonlijke redenen en geeft aan dat ze per 1 februari 2019 is 
afgetreden. De wijziging is ook bij de KvK aangepast. Danielle benoemd Scarlett tot 
waarnemend voorzitter en vindt het fijn dat ze haar taken heeft over heeft genomen. 
Scarlett heeft een cadeau voor Danielle gekocht. De OV leden vinden het 
jammer dat Danielle weg gaat. 
 
- Zaken ter overdacht van Danielle naar de OV 
1) Er zijn gesprekken geweest met Mary inzake de Statuten en 
het huishoudelijk reglement. Danielle praat iedereen hierover bij en 
de voorzitter stelt voor dit verder op te pikken door een afspraak met Mary 
in te plannen. Masha zal namens de OV hier ook bij aanwezig zijn.  
2) Stand van zaken bij Blick; Er zijn geen stukken gemaild en er is na de bijeenkomst 
niets meer van gehoord. 
 
-Scarlett vraagt of iedereen de statuten en 
het huishoudelijk reglement wil doorlezen en kritisch naar de inhoud wil kijken. Ook 
het stuk verantwoordelijkheid bekijken; waar het terugkkomt en wat we hiermee 
willen.    
 
In het kader van de continuïteit van de OV vraagt de voorzitter aan de OV 
leden wie gaat er volgend schooljaar gaat stoppen?   
 
Carola geeft aan te stoppen eind van dit schooljaar.   
Nathalie wil bij de OV blijven maar geen activiteiten organiseren.   
Christine zal stoppen als Penningmeester   
 
3. Mededelingen vanuit school / Jocé:  
Eventmanager Jocé is aanwezig namens school. Er zijn geen mededelingen vanuit 
school.  
Er is ook geen nieuws te melden over de nieuwe school/ locatie/ verbouwing. De MR 
zit hier wel bovenop.   
  
  



 
5.Verslag vorige vergadering 14 november 2018: 
Is goed gekeurd door de ov 
  
6. Financiën:  
Penningmeester geeft aan dat alles goed loopt. De activiteiten die geweest zijn vielen 
keurig binnen budget.  
-Het overschot(je)van kerst gaat naar de koningsspelen.  
 
Komende voorjaarsvakantiegaan er herinneringen uit naar de ouders voor de  
ouderbijdrage.  
 
Schoolreis is dit jaar geboekt met een vroeg boekkorting van 1 
euro, hierdoor is er ruimte voor lunch een ijsje en ee drankje voor de begeleiders.   
 
7. Samenvatting activiteiten:   
- Sinterklaas Klaas alles was goed geregeld, na de evaluatie zijn er geen 
bijzonderheden naar voren gekomen.  
- Kerst, bij elkaar gezeten en Tips en Tops besproken:   
- De lichtjes voor Sophia was een succes.   
- Issue was wel de veiligheid/drukte in de school en erom heen. 
Ouders niet meer binnen bij het kerstoptreden i.v.m. de veiligheid en drukte. 
 
Reacties van(groot)ouders en verzorgers waren zeer positief aangaande beide  
activiteiten.   
 
8. OV Update Voorzitter Penningmeester:   
Stand van zaken m.b.t. openstaande vacatures; Er zijn geen reacties binnen 
gekomen op de vacature voorzitter of penningmeester 
Kas commissie is een eventuele oplossing voor een tijdelijk penningmeester. 
Annette kent iemand die misschien penningmeester wil zijn en gaat dit navragen.  
Marcellla heeft iemand gesproken die aangeven heeft graag voorzitter te willen   
worden per schooljaar 2020/2021. Moeder met kinderen in de 
OB. Ook heeft zich een moeder aangemeld die graag OV 
lid wil worden. Namen van genoemde personen zijn besproken en bekend bij de OV 
leden. Iedereen is blij met de aanmeldingen.   
 
9. Stand van zaken komende activiteiten:  
- Valentijn Verkleed feest 14 februari; Carola geeft aan dat voorbereidingen goed 
verlopen en verteld hoe de dag er uit zal gaan zitten.  
 
-Bingo; issue bij deze activiteit is hulp. Door het wegvallen van de coördinator, 
Nathalie. Er wordt besloten dat de Bingo door gaat op 13 maart voor alleen BB (6,7 
en 8) Start 14.00. Masha neemt de coördinatie op zich.  
 
-Schoolreis 29 mei; De bestemming is geboekt en betaald. Vertrek van 1 locatie (de 
OB). De groepen 1 en 2 gaan naar eenzelfde bestemming en de groepen 3 t/m 7 



gaan naar een zelfde bestemming. De locatie waar de scholreis naar toe gaat is 
het woord bij vossenjacht.  
Iedereen wordt gevraagd de locatie geheim te houden, Jocé bespreekt dit met 
de juffen en meester.  
 
-Koningsspelen 12 april; De spellen zijn gehuurd er komt o.a. een vossenjacht, 
escape room en een sponsorloop voor de Roparun. Het 
hulp vragen aan de ouders gaat na de voorjaarvakantie van start via de school 
App er zijn 56 mensen nodig. Ouders kunnen zich per mail opgeven (via de mailbox 
van Nicole).   
 
Avondvierdaagse 20t/m24 mei: Daniëlle geeft aan hier graag bij te helpen samen 
met Danny.  
 
De activiteiten kalender met coördinatoren en “stagiaires” wordt opnieuw  
doorgelopen en aangepast. 
   
10. Draaiboeken / Archiveren / Mailbox Nicole:   
De voorzitter stelt voor om een standaard format te gaan gebruiken voor de  
draaiboeken dienu gebruikt worden zodat het makkelijk is activiteiten over te dragen 
aan een nieuwe coördinator; actie Patrick.  
Zodra de template gereed is mogen alle draaiboeken gemaild worden naar de 
mailbox, daar worden ze in een map opgeslagen.   
 
11. Rondvraag:   
Danielle: Kamp is dit schooljaar geen OV activiteit. De betaling zal niet via het 
OV verlopen school pakt dit zelf op. (info via Joce).  
  
  
12. Sluiting: 
De voorzitter bedankt het team voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.   
  
 


