
NOTULEN          

 

Vergadering van de Oudervereniging van Basisschool het Molenven te Vught 

 

Datum:  Maandag 21 november 2016 

Aanwezig: Lucy Boers (team), Marian van den Meerendonk (team), Jasper Lagro (OV), Ellen Vos 

(OV), Sandra Bouwman (OV), Gijs Vosmer (OV), Mike de Beer (OV), Leon Vos (OV). 

Afwezig: Hetty Hendriks (directie), Ronald Eikelenboom (OV) 

 

 

 

In de OV vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 

Opening en akkoord notulen vorige bijeenkomst  

 

 

Binnengekomen post: 

 Geen 

 

 

Openstaande acties: 

 Lijst met benodigdheden: meeste zaken zijn al aangeschaft door de school zelf. Verdere 

suggesties vanuit de school zijn 1) aankleding van de ontvangst/hal, en 2) aankleding van het 

werkplein voor units 1 en 2. Voor 2) zal de school specifieke keuzes maken en hiervoor 

offertes aanvragen. Materiaal om buiten te spelen zal door de school in overleg met de 

Koningslinde en Partout moeten worden aangeschaft, aangezien dit speelmateriaal 

gezamenlijk wordt gebruikt. 

 Voor de geluidsinstallatie zijn door school offertes ontvangen, deze zullen naar de OV worden 

doorgestuurd. 

 Rekening voor de tablets is nog niet ontvangen door school. Zodra ontvangen wordt deze 

doorgestuurd naar de OV. 

 Schoolgebouw: 

o Onderzoek naar loslatende leistenen loopt nog steeds via gemeente Vught; 

o Voor aanpassing van de balk van het klimtoestel is een offerte ontvangen, 

vervolgstappen nodig; 

o Fietsen in de rekken: in gezamenlijke actie met Koningslinde worden leerlingen 

aangesproken; 

o Temperatuur beheersing: elke week worden de lokalen gecontroleerd en waar nodig 

wordt de klimaatbeheersing aangepast; 

o Geen mogelijkheid van klem op de voordeur in verband met brandweervoorschriften; 

o Gat in vloer hal/ontvangst: moet worden geadresseerd via gemeente Vught. 

 

 

OV onderwerpen: 

 Sinterklaas:  

o Er hebben zich 3 nieuwe ouders aangemeld voor de Sinterklaas commissie; 

o In onderling overleg met de Koningslinde komt Sinterklaas dit jaar met 1 zwarte piet 

en 1 roetveegpiet; 

o Sinterklaas OV deelt nieuwe petten uit. Er zal hierover een gedichtje voor het 

Wiekendje worden voorbereid. 

 



 Kerst:  

o Er hebben zich 7 nieuwe ouders aangemeld voor de Kerst commissie; 

o Voorbereiding in volle gang. 

 

 Commissie update:  

o Voor de Verkeerscommissie en commissie School & Geloof zijn nog geen 

aanmeldingen; 

o Overige commissies zijn inmiddels allemaal gevuld. 

 

 Klassenactiviteiten en ouderparticipatie:  

o Vanuit sommige klassenouders krijgt de OV het signaal dat het moeilijk is om ouders 

te mobiliseren voor de klassenactiviteiten. Mogelijk kunnen bepaalde 

klassenactiviteiten hierdoor niet doorgaan. Het zijn ook vaak dezelfde ouders die 

kunnen helpen. Waar mogelijk wordt nu binnen de units gekeken of helpende ouders 

kunnen worden verdeeld over de klassen; 

o 2 keer per jaar worden alle klassenactiviteiten gecommuniceerd richting de 

klassenouders. De activiteitenkalender staat ook op de website van de school. 

 

 ALV januari 2017: 

o Ronald heeft aangegeven te zullen stoppen als penningmeester. 

 

 

Signaalfunctie OV: 

 Unitsysteem update/feedback oudergesprekken: 

o Positieve feedback ontvangen vanuit de ouders. Ook vanuit de klankbordgroep zijn 

positieve geluiden, maar ook attentiepunten (bijvoorbeeld op het gebied van geluid, 

fruit eten). Deze punten zullen worden besproken op de aankomende studiedag; 

o Geluidsoverlast bij de werkpleinen (kleuters) blijft een aandachtspunt. Maatregelen tot 

geluidsdemping worden concreet besproken; 

o In unit 2 zijn enkele aanpassingen geweest, bijvoorbeeld op het gebied van inzet 

dagtaak en planbord, en extra begeleiding op de werkpleinen; 

o In de dagelijkse (unit) evaluatie van de kinderen door de leerkrachten wordt elke dag 

stilgestaan bij een onderwerp/thema. 1 keer per week worden alle leerlingen met alle 

leerkrachten in de unit besproken. Vastlegging van dagelijkse observaties per kind 

geschiedt elektronisch. Belangrijke zaken worden opgenomen in leerling dossier. 

Leerkrachten ervaren onderling korte communicatielijnen; 

o Welbevinden van kinderen wordt ook gemonitord. Leerkrachten observeren geen 

relevante aanpassingsproblemen van kinderen aan het nieuwe systeem. 

 

 Leerlingentelling 1/10/16 en aanmeldingen: 

o Op peildatum is het leerlingenaantal relatief stabiel ten opzichte van de vorige peiling 

(348 versus 350 leerlingen). Voor unit 1 verwacht men 3 groepen van circa 30 

leerlingen per schooljaareinde; 

o Positieve ontwikkeling zichtbaar in het aantal intakes, nu wekelijks 3 tot 4 intakes. 

 

 Toezicht, pesten en geweld: 

o Pesten en plagen komt voor, zeker op momenten buiten het blikveld van de 

leerkrachten; 

o De school besteedt extra aandacht aan groepsvormende activiteiten in units 2,3 en 4; 

o Fides wordt weer actief gebruikt, ook overleg met de leerlingenraad; 

o De korte communicatielijnen tussen de leerkrachten dragen ook bij aan het borgen 

van consistent gedrag van de leerkrachten richting leerlingen; 

o Situaties van pesten en plagen worden actief door de leerkrachten besproken. 

Startpunt is om pesten intern door de leerlingen en leerkrachten op te lossen. De 

leerkrachten fungeren als eerste aanspreekpunt voor de ouders; 



o Vanuit ouders blijkt behoefte om meer actief te communiceren hoe door school aan 

pesten opvolging wordt gegeven. 

 

 Jeelo: 

o Jeelo dekt alle kerndoelen zoals worden gesteld voor het basisonderwijs. Dit zijn 

dezelfde (basis)doelen als gevraagd door CITO. Momenteel is de focus op 

basisdoelen en zijn nog geen uitbreidingsdoelen gesteld. 

o Intern wordt nog besproken of het CITO onderdeel wereldoriëntatie bij de groep 8 

leerlingen (extra optie voor CITO) zal worden afgenomen. 

o Voor kinderen in unit 4 is extra (les) aandacht om te borgen dat deze geen hinder 

hebben bij het afleggen van toetsen als gevolg van de introductie van Jeelo. Op 

verzoek vanuit ouders is bijvoorbeeld topografie opgenomen in de Jeelo thema’s. 

o In de ouderavond is al aangegeven dat CITO scores een tijdelijke dip kunnen laten 

zien, waarbij de algemene ervaring is dat de scores daarna rechttrekken.  

 

 

 Monitoren van kinderen: 

o Vanuit ouders blijkt behoefte om meer actieve terugkoppeling vanuit de school over 

de ontwikkelingen van hun kind; 

o In de kennismakingsgesprekken hebben ouders hun verwachtingen hierover kenbaar 

kunnen maken en eventueel afspraken over terugkoppeling kunnen maken met de 

leerkrachten. 

 

 Kinderen en afspreken: 

o Sommige ouders observeren dat kinderen die moeilijker contact leggen in de klas 

minder af lijken te spreken met andere kinderen sinds de introductie van het unit 

onderwijs; 

o Leerkrachten hebben juist als ervaring dat het unitonderwijs resulteert in meer 

contact/spelen tussen kinderen binnen de gehele unit; 

o Belangrijk is dat ouders dergelijke observaties voor hun kind actief bespreken met de 

leerkracht zodat hier voldoende attentie voor is. 

 

 

Mededelingen schoolbestuur: 

 Geen 

 

 

Rondvraag: 

 Sommige scholen gebruiken een App, bijvoorbeeld om ziekmeldingen en andere 

communicatie tussen school en ouders te faciliteren. Vanuit de MR zijn de mogelijkheden 

besproken.  

 Evaluatie van het luizenprotocol, wat zijn de ervaringen vanuit de school tot nu toe? 


