
NOTULEN          

 

Vergadering van de Oudervereniging van Basisschool het Molenven te Vught 

 

Datum:  Maandag 23 januari 2017 

Aanwezig: Jasper Lagro (OV), Ronald Eikelenboom (OV), Ellen Vos (OV), Sandra Bouwman 

(OV), Gijs Vosmer (OV), Mike de Beer (OV), Leon Vos (OV), Hetty Hendriks (dir), 

Marian van den Meerendonk (team).  

 

 

In de OV vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 

Opening en akkoord notulen vorige bijeenkomst  

 

Binnengekomen post: 

 Geen 

 

Openstaande acties: 

 De OV heeft besloten om voor de aankleding van de ontvangsthal geen financiële middelen ter 

beschikking te stellen. Wel kan voor de aankleding van de werkpleinen bij unit 1 een plan 

ingediend worden. 

 Voor wat betreft de geluidsinstallatie is besloten dat de OV niet financieel zal bijdragen in de 

aanschaf hiervan. De reden hiervoor is dat de aanschafprijs hoog en de huurprijs laag is en er 

tevens iemand bijkomt om de installatie te bedienen. De geluidsinstallatie kan wel - net als 

voorheen - gehuurd worden. 

 Schoolgebouw: 

 - Loslatende leien: zijn nog niet verholpen en duurt langer dan gewild. De hekken 

zouden twee weken na de kerstvakantie weggehaald worden, maar dit is niet het geval. 

Hetty neemt contact op met de gemeente. 

 - Klimaatbeheersing: is wel beter, maar nog niet goed. De gemeente maakt hier geen 

plan voor. 1/4e deel van de huur is opgeschort vanwege deze problemen. Jasper zal aan de 

MR, die zich ook bezig houdt met de klimaatbeheersing, vragen of zij actie onderneemt. 

 - Verkeer: naar aanleiding van een incident 2 maanden geleden zal de werkgroep 

verkeer van het Molenven overleggen met de werkgroep verkeer van de Koningslinde. De 

MR gaat aan de gemeente een brief schrijven over de onveilige verkeerssituatie die ontstaat 

tijdens het halen en brengen van de kinderen.  

 

Signaalfunctie OV 

 Toezicht pauzes 

Normaal gesproken zijn er in de pauzes buiten vier leerkrachten in gele hesjes die toezicht 

houden op de kinderen. Halverwege de pauze worden zij gewisseld door vier andere leerkrachten.  

 Verjaardagen leraren 

Vanuit de OV wordt aangegeven dat er nu verschil in viering van de verjaardag van de leerkracht 

is. Hetty neemt dit op met de leerkrachten en koppelt het terug aan de OV. 

 In het nieuwe unitonderwijs wordt aangegeven dat gekeken wordt naar wat een kind nodig heeft. 

De vraag is hoe dit in de praktijk wordt gebracht. Marian geeft aan dat in alle units d.m.v. 

observaties en toetsen het niveau van het kind zichtbaar wordt. Deze niveaus worden geclusterd 

zodat een kind op eigen niveau les krijgt. 4x per jaar worden de groepsplannen bijgewerkt. Ook is 

er aandacht voor zwakke(re) punten van de kinderen.   

De vraag vanuit de OV is of bij het unitonderwijs de aandacht voor het kind hetzelfde is als in het 

oude systeem. Hierbij wordt opgemerkt dat de ouders door de tablets geen informatie meer over 



de voortgang van hun kind hebben. Voorheen kregen de kinderen schriftjes mee naar huis zodat 

de ouders de voortgang konden zien. Hetty meldt dat een leerkracht een kind nu minder uur in het 

vizier heeft, maar dat een kind wel door meerdere leerkrachten wordt geobserveerd. Het gevolg is 

wel dat een leerkracht niet spontaan kan aangeven hoe het met een kind gaat; de leerkracht heeft 

hiervoor informatie nodig van de andere leerkrachten. 

Hetty zal in het Wiekendje hier over schrijven zodat het voor de ouders inzichtelijker wordt waar 

de kinderen gedurende de dag mee bezig is en hoe de leerkrachten kunnen zien hoe het met de 

kinderen gaat. 

  

Activiteitencommissies & klassenouders  

 Evaluatie Sint en Kerst.In de Sinterklaascommissie zitten actieve ouders die een leuke viering 

hebben verzorgd. In de Kerstcommissie hebben een groot aantal nieuwe ouders geparticipeerd, 

de verwachtingen waren vantevoren mogelijk niet geheel duidelijk en zullen voortaan duidelijker 

vantevoren gecommuniceerd worden. De leerkrachten waren zeer positief dat ouders meer de 

organisatie op zich namen. Van de ouders is nog geen evaluatie binnen. 

 

Mededelingen school(directie) 

 Er is een vacature voor de MR. 

 Hetty is weer volledig werkzaam. 

 In korte tijd zijn er twee ouders overleden. De school heeft hier aandacht aan besteed en ook een 

gedenkhoek ingericht in een ruimte. Vanuit de de oudervereninging is er aan beide gezinnen 

namens de ouders van het Molenven een bloemstuk gestuurd. 

 

Rondvraag 

 De volgende vergadering zal weer volgens de nieuwe structuur plaatsvinden; eerst zal de OV zelf 

vergaderen (van 20u-20.30u) en daarna komen Hetty en Marian erbij (van 20.30u tot 21.30u). 

 De WC’s bij unit 1 en 2 zijn erg vies waardoor de kinderen niet naar de WC durven. Hetty zal dit 

navragen. 

 De vraag vanuit de ouders is wat de kinderen op de tablets kunnen (internet, spelletjes) en vraagt 

aandacht voor controle hierop. 

 De ouders vragen aandacht voor het plaatsen van meer jashaken zodat de jassen niet op de 

grond hoeven te liggen. 

 

Sluiting  

 

 

Data OV 2017: 

 13/03;15/05;26/06 

 

 

 


