
Vergadering OV De Groeiplaneet 13 Maart 2019  

  

Aanwezig: Masha, Keesjan, Annette, Melissa, Chavelli, Scarlett, Nicole en Jolanda  
Afwezig: Patrick, Nathalie, Marcella, Christine, Carola  

 
Volgende vergadering: OB Openen /Koffie  &Thee/  Notuleren :  

15 mei, bovenbouw: Nicole en Scarlett  
10 juli: onderbouw: Patrick en Jolanda  

  
1. Opening:   
Scarlett opent de vergadering en heet Melissa welkom. Melissa krijgt een korte intro 
over wat we doen in de OV.  

 
2. Mededelingen vanuit school :  
José stelt zich voor aan Melissa.   
 
-De vraag vanuit school is wat onze ondersteuning is aan het lzwjb-event.  
 
OV geeft aan de ‘’catering’’ op zich te nemen. En geeft aan dat er gekeken moet 
worden naar de programmering van het event zodat ouders van een kind in de OB 
ook bij de BB kunnen kijken en vice versa.  
 
-Sportdag groep 3 t/m 8 op de oude Koag velden en de sportdag groep 1-2 wordt 
gehouden in de sporthal de Populier. De vraag vanuit school is of er wat lekkers kan 
komen als de kinderen terug komen?    
 
Hier wordt naar gekeken zodra het programma helemaal rond is, waarschijnlijk zal dit 
een ijsje zijn > actie Nathalie  
 

3. Mededelingen OV :   

-  Positieve mindset OV   
Wees positief en praat met elkaar    

 
-   Overleg Mary en José (statuten, huishoudelijk reglement)    
Wat er eigenlijk ontbreekt is wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor.  
Mary geeft aan dat stel er is ergens onenigheid over dat school dan leidend zou 
moeten zijn, omdat zij eind verantwoordelijk is voor school.  
 
OV is ten alle tijden financieel verantwoordelijk.  
 
OV geeft aan dat we hier eens naar moeten kijken en soms wellicht een iets meer 
adviserende rol te gaan spelen.  
Er gaat gekeken worden naar aanpassing van het reglement.  
  
4. Verslag vorige vergadering 13 feb 2019: (notulen goedkeuring.)  
Jolanda past hem iets aan.  
 
 



5. Financiën :  
Na uitschrijving van een persoon in de KvK moet een inschrijving volgen 
>actie Scarlett.  
 
6. Bingo:   
Bingo is goed gegaan, liep lekker, echt als team, kinderen enthousiast, prijzen vielen 
in de smaak.   
Noot: wat doen we met de grabbelton spullen? (ooit voor bingo onderbouw en 
iedereen heeft prijs ?)  
 
7. Update lopen Evenementen:  
-    koningsspelen :  
Kees-Jan : programma OB en BB bekend, José is bezig met de sponsorloop , hulp 
van ouders op de dag zelf is echt een ding, zeker op de BB.  
 
- Schoolreis :  
Marcella: ov is ingedeeld, José gaat de ouderbegeleiders vullen.    
 
-Lenteviering :  
Paas lunch/ontbijt op de BB en OB. Dit wordt door de groepen zelf geregeld. Voor de 
OB komt er nog een speurtocht 
(eieren zoeken) >actie Carola                                            
 
-Activiteit tbv een Goed Doel :  
Afgelopen kerst was dit Lichtjes van Sophia en met met de Koningspelen is dit 
een sponsorloop voor Roparun, het idee is per jaar te kijken of we dezelfde houden, 
of dat we hier een wisseling van maken.  
  

8. Declaratieformulieren:  
De penningmeester heeft een declaratieformulier gemaakt, zodat de pinpas niet 
meer gebruikt hoeft te worden. Mooi initiatief, hang de bon er aan en zorg dat deze 
bij de penningmeester terecht komt.  
 

9. Status Format Events OV:  
We gaan Patrick vragen hier iets mee te doen.  
 

10. OV mailadres (Nicole en OV algemeen):  

- 1 emailadres   > gaan we na de zomervakantie voeren.  
- 1 plek draaiboeken/ mapjes/ format/ facturen  
Dit hoort bij het bestuur, zeker als er een secretaris zou zijn.  
De draaiboeken gaan ook naar Joce zodat zij die ook bij elkaar heeft.  
  

11. PR & Communicatie OV brochure: 
Idee is om een OV brochure te maken, om meer bekendheid te maken wat we doen 
en meer draagvlak te creëren.   
  

12. Evenementen OV (schoolfotograaf/ info/ ouderavond):         
In de statuten staan erg stoffige dingen over de OV zoals bv. koffie bediende zijn bij 
allerlei avonden.   



De OV doet erg veel, met relatief weinig bezetting, laten we onderzoeken wat nu wel 
en wat nu niet bij de OV hoort.   
En wat ons is gevraagd simpelweg, omdat we betrokken ouders zijn.  
  

13. Vissen groep 7/8:  
De visvereniging kan gratis visles geven aan de groepen 7/8. Ze zorgen dan voor 
hengels en vrijwilligers. De OV reageert erg enthousiast over het idee, school 
reageert wat minder enthousiast, school neemt het mee.  
  

14. Afscheidsbloemetje:  

 Miranda heeft afscheid genomen van de OV en heeft een afscheidsbloemetje 
gekregen  

  
  

15. Huishoudelijk reglement Groepsopdracht:   
Van het huishoudelijk reglement zou eigenlijk een lekker leesbare versie van 
gemaakt moeten worden. Gevraagd wordt of iedereen wil bedenken wat er in zou 
moeten staan en dat dan mailen naar Masha en/of Jolanda.  
  

16. Rondvraag/ w/t/t/k/  
De leerlingenraad heeft vergaderd over de schoolreis.   
Daar is uitgekomen dat zij vinden dat elk kind maximaal 5 euro mee mag nemen en 
dat er ook maar maximaal 20 minuten van een giftstore gebruik gemaakt mag 
worden.  
 


