
NOTULEN          

 

Vergadering van de Oudervereniging van Basisschool het Molenven te Vught 

 

Datum:  maandag 15 mei 2017 

Aanwezig: Jasper Lagro (OV), Ellen Vos (OV), Sandra Bouwman (OV), Gijs Vosmer (OV), Mike 

de Beer (OV), Hetty Hendriks (directie), Marian van den Meerendonk (team) 

 

 

In de OV vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 

Opening en akkoord notulen vorige bijeenkomst 

 Hetty en Marian zullen de notulen van de vorige OV bijeenkomst beoordelen. Na akkoord 

worden de notulen uitgestuurd als bijlage bij Het Wiekendje. 

 Bij de notulen van de vorige bijeenkomst wordt opgemerkt wordt dat 67% van de gezinnen 

heeft betaald in plaats van de vermelde 85%. De notulen zullen worden aangepast. 

 

 

Binnengekomen post: 

 Geen 

 

 

Openstaande acties: 

 Snappet, Tablets, WiFi en netwerk veiligheid:  

o Problemen met de tablets en Snappet (traag, vastlopen) zijn nog niet opgelost. 

o Molenven heeft gezamenlijk met Koningslinde en Partout een aantal offertes 

beoordeeld voor de verbetering van de kwaliteit van het WiFi netwerk. Dit traject is 

stopgezet omdat de offertes in oplossing teveel uiteenlopen. Een ouder van 

Koningslinde zal ondersteunen in probleemanalyse en beoordeling van nieuwe 

offertes. Dit proces zal vóór de zomervakantie worden afgerond. 

o Ook zal Snappet zelf een beoordeling uitvoeren om vast te stellen waarom de school 

specifieke problemen heeft met Snappet. Overigens maakt ook De Schalm gebruik 

van Snappet. Hier zijn geen specifieke issues. De werkgroep ICT bekijkt momenteel 

alternatieven voor Snappet. Vóór de zomervakantie zal hierover een besluit worden 

genomen. 

o Kinderen werken op de tablets in een beveiligde, afgeschermde netwerk omgeving. 

Daarnaast geldt de procedure dat kinderen onregelmatigheden bij gebruik van het 

netwerk moeten melden bij de leerkracht. De leerkrachten zien hier op toe. 

o Vanuit de Stichting Leijestroom is slechts beperkte middelen/capaciteit beschikbaar 

om centrale ICT ondersteuning te faciliteren.  

 Aankleding werkpleinen: 

o Het inhuren van een externe adviseur voor de inrichting van de werkpleinen van unit 1 

heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Eind mei zal daarom verder worden 

gegaan met Firma Reinders. Ook zijn er door school al 4 boekenrekjes aangeschaft. 

o Op de volgende vergadering van OV (26/6) zal een uitgewerkt voorstel voor de 

inrichting van de werkpleinen van unit 1 worden gepresenteerd, of eerder indien 

mogelijk (actie Marian). De OV heeft eerder een budget van EUR5000 beschikbaar 

gesteld voor de inrichting.  

 

  



OV onderwerpen: 

 Status vrijwillige ouderbijdrage en acties: 

o 62 gezinnen hebben de vrijwillige ouderbijdrage nog niet betaald. De verwachting is 

dat - na uitsturen van specifieke betalingsherinneringen - hier nog een behoorlijk deel 

van zal binnenkomen. Het ontvangen bedrag zal dan ongeveer in lijn liggen met vorig 

jaar. 

o OV stelt voor om bij het opstellen van het schoolbudget (oktober/november) te 

overleggen met OV zodat budget van OV en school op elkaar kunnen worden 

afgestemd. OV kan zo ook rekening houden met specifieke aankopen ter 

ondersteuning van het onderwijs aan de kinderen. De timing van de ALV zal hierop 

worden aangepast en in oktober/november worden gehouden. 

 Jeelo: Nieuwe Jeelo thema is 'zorgen voor dieren'. Ouders zijn per brief geïnformeerd. 

 Aanvragen van ontbijt op koningsdag (via Jumbo) is uiteindelijk niet gebeurd. Voor de 

koningsdag in 2018 zal dit op de juiste manier worden geregeld. 

 Ouderavond/communicatie: 

o De ouderavond in maart heeft de school geleerd dat communicatie en transparantie 

richting de ouders cruciaal zijn in het veranderproces waarin de school zich bevindt.  

o In juni zal een nieuwe ouderavond worden georganiseerd om ouders een update te 

geven over o.a. unit onderwijs, trends per vakgebied, en eindtoets scores. 

o Ter voorbereiding op de ouderavond zullen in de klankbordgroep en eventueel in OV 

relevante thema's en vragen worden (voor)besproken  

 

 

Mededelingen Schooldirectie 

 Geen andere mededelingen 

 

 

Rondvraag 

 

 

Acties/onderwerpen voor volgende OV: 

 Uitgewerkt voorstel voor de inrichting van de werkpleinen van unit 1 (actie Marian voor 

volgende OV) 

 OV en schoolfotograaf (onderwerp volgende OV) 

 Beheer schoolshirts (onderwerp volgende OV) 

 

 

Sluiting  

 

 

Data OV 2017: 

 26/06 

 

 

 


