
NOTULEN          

 

Vergadering van de Oudervereniging van Basisschool het Molenven te Vught 

 

Datum:  Dinsdag 20 september 2016 

Aanwezig: Hetty Hendriks (directie), Marian van den Meerendonk (team), Ellen Vos (OV), Sandra 

Bouwman (OV), Mike de Beer (OV), Gijs Vosmer (OV), Ronald Eikelenboom (OV). 

Afwezig: Leon Vos (OV), Jasper Lagro (OV) 

 

 

 

In de OV vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 

 Opening en akkoord notulen vorige meeting  

 

 Binnengekomen post 

 
 Punt van aandacht: in correspondentie van klassenouders altijd de docenten in cc zetten 

zodat deze meteen op de hoogte zijn. Dit zal meegenomen worden op de info avond voor de 

klassenouders op 3 oktober. 

 

 Openstaande acties 

 Geen 

 

 Status bestedingen OV Middelen & Voorstel 

 Ronald deelt de resultaten van het afgelopen boekjaar. Een aantal opvallende zaken: 

i) 87 % van de ouderbijdrage is uiteindelijk ontvangen, waarmee de trend van de dalende 

bijdrage lijkt te zijn gekeerd. Een goed resultaat dat mede te danken is aan de nieuwe 

mogelijkheid tot betalen via ideal en het actief benaderen van ouders.  

ii) De uitgaven zijn binnen het gestelde budget gebleven. 

iii) Wederom zijn additionele middelen gereserveerd. De beschikbaar gestelde 5000 € voor 

de additionele leermiddelen in de begroting 1/16 zal worden besteed aan een bijdrage in 

de nieuwe tablets. 

iv) de financiële verslaggeving 2015/2016 is goedgekeurd 

 

- De OV wil de beschikbare gelden uit de ouderbijdrage actiever besteden en in samenspraak 

met school per schooljaar concrete plannen benoemen. 

 

- Actie: 

 vanuit de leerkrachten zal een lijst met benodigdheden worden opgesteld die in de 

komende vergadering zal worden gedeeld (actie Hetty) 

 ook vanuit de OV zal een lijst met ideeën worden opgesteld waarna beide naast 

elkaar gelegd zullen worden en de uiteindelijke doelen worden geselecteerd (actie 

OV) 

 

 Schoolgebouw 

- Leistenen: second opinion heeft uitgewezen dat er geen risico’s zijn op vallende leien. De 

gemeente zal ivm de tegenstrijdige rapporten een derde partij vragen om advies om zo 

definitief uitsluitsel te krijgen. Tot dit moment blijven de hekken rond het gebouw staan. Het 

persbericht dat uitgaat van de gemeente zal ook in het Wiekendje worden gedeeld. (actie 

Hetty) 



- Om de leerlingenstroom bij het uitgaan van school beter te laten verlopen is de routing 

aangepast. Deze zal in het Wiekendje worden gecommuniceerd (actie Hetty) 

- Balk in het klimtoestel voor de groepen 1/2 heeft meerdere malen tot struikel / valpartijen 

geleid bij (groot)ouders die hun kinderen komen ophalen. Er zal gekeken worden of deze 

beter zichtbaar gemaakt kan worden of evt verplaatst wordt. (actie Hetty)  

- Het komt nog regelmatig voor dat kinderen hun fietsen plaatsen in de rekken voor de school. 

Deze zijn daar niet voor bedoeld, leerlingen dienen hun fiets in de stalling naast de school te 

plaatsen in de daarvoor aangemerkte vakken. De komende weken zal hier actief op gelet 

gaan worden (actie Hetty) 

- De temperatuur in het gebouw is nog niet optimaal. Er loopt op dit moment een monitoring. 

Ook vanuit de MR is hier aandacht voor gevraagd en uiterlijk over twee weken is feedback 

van de gemeente gewenst. Opvolging van dit punt loopt verder via de MR. Naast de 

monitoring wordt op dit moment ook uitgezocht wat de mogelijkheden zijn voor zonwerend 

glas voor de lokalen aan de voorkant van het gebouw (actie Hetty).  

- De rotonde blijft een punt van zorg; fietsers tegen de stroom in, slechte doorstroom. De 

verkeerscommissie wordt gevraagd om dit verder op te nemen met de gemeente en de OV op 

de hoogte te houden van de vorderingen en tevens een update te geven aan de ouders via 

het weekendje (actie verkeerscommissie). Ter ondersteuning zal OV aanvullende mail sturen 

rond dit knelpunt aan Hetty (actie OV) 

- Veiligheid / afval rond het gebouw en de parkeerplaats wordt niet als probleem herkend door 

school, maar zal in de gaten gehouden worden. 

 

 Unit systeem 1ste feedback 

- Vanuit de OV wordt aangegeven dat de eerste ervaringen positief zijn. 

- Hetty geeft aan dat het tot op heden goed gaat. De leerlingen pakken het goed op en met 

name in unit 3 en 4 lijkt het snel zijn weg te vinden. De eerste focus is nu op het brengen van 

rust, structuur en routine. Elke dag vindt er unit overleg plaats. Verdere ervaringen zullen op 

de ouderavond worden gedeeld. 

 

 

 Structuur 2016/2017 OV en agenda  

- De OV wil zich inzetten voor de leerlingen, de ouders, de school en leerkrachten. In deze rol 

wil de OV de inzet van middelen meer sturing geven en tevens een duidelijke signaalfunctie 

hebben naar school en MR. Hierbij dient goed te worden geborgd dat MR en OV 

complementair werken aan elkaar, wat maakt dat beide goed aangehaakt dienen te zijn op 

elkaars punten en agenda’s. 

- Om de rol van actieve en initiërende OV goed te kunnen vervullen zal de opzet van de agenda 

worden aangepast naar 30-60-30 minuten, waarbij enkel in het middelste uur school 

vertegenwoordigd zal zijn. Agenda punten worden vooraf ingebracht zodat deze goed kunnen 

worden voorbereid. 

- De speerpunten zullen door de OV per schooljaar worden bepaald. 

 

 Activiteiten commissies en follow-up 

- Gezien de aangegeven druk op de verschillende commissies is een mail gestuurd aan 18 

commissies om te inventariseren welke behoeftes er zijn. De uitkomsten hiervan zullen 

worden gedeeld met Joyce en Dominique.(actie Ellen) 

- De OV benadrukt dat het belangrijk wordt gevonden mensen die een bijdrage hebben 

geleverd aan activiteiten te bedanken, hier mag door commissies budget voor gevraagd 

worden.  

 

 Mededelingen schoolbestuur: 

- Noortje is in de vakantie bevallen van een dochter, ze heet Saar 

 Jeelo wordt dit schooljaar geïntroduceerd, tijdens ouderavond volgt meer info. 


