
NOTULEN          
 

Vergadering van de Oudervereniging van Basisschool het Molenven te Vught 

 

Datum:  Maandag 13 maart 2017 

Aanwezig: Jasper Lagro (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: 

 Verjaardagen leerkrachten worden tegelijkertijd per unit op zelf te kiezen dag gevierd.  

 Aankleding werkpleinen unit 1 nog geen concreet voorstel. Wel verkennend gesprek geweest met 

bepaald bedrijf. Is in fase van onderzoek. Besluit wordt eind mei genomen en plan om voor 

zomervakantie alles uitgevoerd te hebben.     

 Toezicht en controle tablets. De tablets gaan snel kapot, er zijn via Snappet nieuwe besteld. 

Daarnaast loopt het systeem regelmatig vast waardoor niets werkt, dit probleem is al bij de 

leverancier neergelegd. De capaciteit van het netwerk is te laag waardoor tablets traag werken of 

helemaal niet. Daarnaast werkt de beveiliging niet afdoende waardoor kinderen buiten de 

beschermde omgeving op het gehele internet kunnen. Vanuit de OV worden grote zorgen geuit, 

immers het gaat over de ruggengraat van het nieuwe schoolsysteem. Hetty deelt deze zorgen en 

geeft het de hoogste prioriteit. De capaciteit van het netwerk ligt bij de gemeente, nog niet 

duidelijk wat gemeente gaat doen. OV zal samen met MR inbrengen dat er zorgen zijn. 

 Schoolgebouw: 

20 januari is er met de gemeente gebruikersoverleg geweest. Bestuurder Leyenstroom zet de 

nodige druk om zaken die spelen uit te voeren.   

 - Loslatende leien: is verholpen. Er komt nog een opvanggoot voor de zekerheid.  

 - Klimaatbeheersing: in verband met koude trek worden plafondplaten voor de helft 

dicht gelegd en de filters worden schoongemaakt. Afhankelijk van nog uit te voeren 

luchtmeting gemeente wordt verder afgestemd. 

 - Zonwering is in aanvraag. 

 - De toiletten worden één keer per dag om 10 uur schoongemaakt, valt binnen 

standaard pakket. Desondanks zijn de toiletten vaak vies en ligt er overal papier. Hetty gaat 

overleggen of het tijdstip van schoonmaken uit kan maken en veranderd kan worden. 

Daarnaast grotere prullenbakken plaatsen. Tevens zal vanuit unitstructuur gewerkt worden 

aan de verantwoordelijkheid van de kinderen om de toiletten schoon te houden. 

 - Er komen extra kapstokken.    

 - Verkeer: de gemeente gaat niets meer aanpassen aan de verkeerssituatie die 

ontstaat tijdens het halen en brengen van de kinderen. Er wordt vanuit de OV samen met de 

MR een oproep geplaatst in het weekendje om met de fiets te komen en op de 

verkeersdiscipline te letten. Een klaar over werd besproken maar lijkt geen oplossing voor de 

gesignaleerde problemen 

.   

 



 

OV onderwerpen 

 Wanneer kinderen hun gymtas vergeten zijn mogen zij op de tablet en hoeven niet mee met gym. 

Er zou dan aan opdrachten gewerkt moeten worden, hierop is toezicht volgens Hetty, maar zij 

gaat het nog navragen. Volgens OV zou het beter zijn dat de kinderen mee met gym gaan en 

vanaf de bank toekijken. Hetty gaat het inbrengen bij de leerkrachten. 

 Methode van muziekles bij OV niet duidelijk. Er is een methode volgens Hetty, maar ook voor haar 

niet geheel duidelijk, zij gaat het na. Handenarbeid krijgt naast tekenen aandacht maar moet ook 

nog verder vorm krijgen. Alle veranderingen hebben nog tijd nodig volgens Hetty. Invoering van 

Jeelo heeft tijd nodig om volledig uit te voeren en in te plannen. 

 Op Koningsdag is er een ontbijt via Jumbo aangevraagd en toegekend. Daarnaast wordt er een 

dans gedaan met de gehele school. Er komt geen sponsorloop. Gedurende halve dag is er 

normaal programma. 

 De sportdag is 12 mei. 

 

 

Signaalfunctie OV 

 Tijdens de ouderdag 23 maart zal er aandacht zijn voor het unitsysteem, de oudergesprekken en 

de CITO tussen score. Hetty wil hier niet op vooruitlopen binnen deze vergadering. 

 Nog niet duidelijk hoeveel klassen er worden gevormd nieuwe schooljaar. Of leerkrachten 2 jaar 

bij Unit blijven is ook nog niet duidelijk.   

 Totaal aantal aanmeldingen voor school blijft stabiel. Er is veel zij instroom, niet alle kinderen 

kunnen bij zij instroom worden aangenomen. De aanmeldingen vanaf start/ basis vallen echter 

tegen. Of er 12 groepen kunnen blijven is volgens Hetty nog niet duidelijk. Deze evaluatie vindt 

nog intern plaats. Wel is duidelijk dat door de concurrentie van Koningslinden ouders 

tegenwoordig altijd twee intakes doen (zowel Het Molenven als Koningslinden) en makkelijker van 

school wisselen. 

 

 

Mededelingen school(directie) 

 15 maart is er een open dag. 

 

Rondvraag 

 67 % (van het te innen bedrag) is betaald voor de ouderbijdrage. Dit is al een mooi percentage, 

maar er wordt nog een herinneringsmail geplaatst. 

 Tablet gebruik en Snappet systeem met MR bespreken zoals eerder aangegeven. 

 

Sluiting  

 

 

Data OV 2017: 

 15/05;26/06 

 

 

 


