
NOTULEN          

 

Vergadering van de Oudervereniging van Basisschool het Molenven te Vught 

 

Datum:  Maandag 26 juni 2017 van 21.00u tot 22.00u 

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).  

 

 

Presentatie trends en resultaten (20.30u-21u) 

De school is voornemens om voor de ouders een presentatie te geven waarin de trends en resultaten 

van het afgelopen jaren besproken zullen worden.  

Voor de OV-vergadering werd door Nicole en Mariet deze presentatie met de OV en twee leden van 

de MR doorgenomen. De OV en MR hebben hierop gereageerd en Nicole en Mariet zullen – waar zij 

het nodig achten - de presentatie voor de ouders aanpassen.  

 

 

In de OV-vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 

Opening en akkoord notulen vorige bijeenkomst  

 

Binnengekomen post: 

 Geen 

 

Openstaande acties: 

 Snappet, Tablets, WiFi en netwerkveiligheid: 

- Snappet: de hardware blijft voor problemen zorgen en de lesstof van Snappet sluit niet 

aan op de lesstof van school. De school heeft inmiddels de leaseovereenkomst opgezegd 

ten gevolge waarvan de borg is terugbetaald. De school heeft inmiddels een nieuwe 

overeenkomst gesloten naar aanleiding waarvan iPads met het programma “Gynzy” 

worden gehuurd. Gynzy sluit aan bij de lesstof “Wereld in getallen” en is makkelijk in 

gebruik. Unit 3 en 4 en een klein aantal leerlingen van unit 2 zullen met de iPads gaan 

werken.  

- Nerkwerk/WIFI: een ouder van de Koningslinde is bezig om de problemen in kaart te 

brengen en gaat na wat het gaat kosten om de problemen te verhelpen. Dit is niet voor de 

zomervakantie klaar. 

- Veiligheid: dit blijft een lastig punt. De school is van mening dat kinderen zelf 

verantwoordelijk zijn en wil het internet eigenlijk niet helemaal afschermen. Het idee is om 

de kinderen door middel van een “contract” zich aan de schoolafspraken over het 

internetgebruik te laten houden. 

 Aankleding leerpleinen: 

Firma Reinders heeft de opties voor de leerpleinen bekeken en is bezig met een plan en offerte. 

Marian en Hetty hopen dat het plan/offerte voor de vakantie klaar is. Zodra dit het geval is, meldt 

Hetty het aan Gijs i.v.m. de begroting. 

 

 

OV-onderwerpen: 

 Activiteitencommissie schooljaar 2017/2018 Bedankjes: 

https://api.gynzy.com/nl/corporate


De school verzorgt de bedankjes voor de klassenouders. Ellen zal bij Juan navragen welk bedrag 

hiermee gemoeid is. De OV wil namelijk de mensen van de activiteitencommissie ook een 

bedankje geven dat financieel ongeveer gelijk moet zijn aan het cadeautje voor de klassenouders.  

 Activiteitencommissies 2016/2017 

Ellen zal de ouders die in een commissie zitten vragen of ze het aankomend jaar blijven.  

 Klassenouders 2017/2018 

Niet besproken. 

 Korte update financiën  

Niet besproken.   

 

 

Onderwerpen schoolbestuur 

 Schoolfotograaf en avondvierdaagse 

Hetty wil graag 1 of 2 ouders die zich actief bezig gaan houden met de schoolfotograaf en 

aanwezig zijn als hulp op de dag zelf. Het kost de leerkrachten veel tijd, met name op de dag zelf. 

De leerkracht blijft wel het aanspreekpunt. 

Het organiseren van de avondvierdaagse (bijhouden wie meeloopt en het innen van het 

inschrijfgeld) kost de leerkracht ook veel tijd. Om hen te ontlasten zal aan de sportcommissie 

worden gevraagd of (een aantal leden van) de sportcommissie dit op zich kan nemen (actie 

Sandra). 

 

 Schoolshirts 

Via het Wiekendje van 22 juni 2017 heeft de OV vernomen dat de school af wil stappen van het 

huidig schoolshirt-systeem waarbij de shirts per sportgebeurtenis aan de leerlingen worden 

uitgedeeld en nadien weer (vies) moeten worden ingeleverd. Destijds had de OV met een groot 

bedrag bijgedragen aan de nieuwe shirts. 

De oude schoolshirts worden te koop aangeboden voor € 7,50 per stuk. Bij koop wordt het shirt 

dan eigendom van (de ouders van) het kind. De nieuwprijs is € 12,50 waarvan € 5,00 borg is. Als 

het kind aan het einde van groep 8 het shirt inlevert krijgt hij/zij de borg terug. In de 

tussenliggende jaren kan men het shirt gratis omruilen voor een groter exemplaar. 

Hetty heeft dit nieuwe systeem besproken met twee leden van de sportcommissie en staat achter 

dit systeem. Zij is echter vergeten om de OV hierbij te betrekken en maakt daarvoor haar excuses. 

De OV geeft aan dat destijds bewust over het systeem was nagedacht. De OV merkt tevens op 

dat de school er waarschijnlijk financieel bij in zal schieten indien deze prijzen gehandhaafd 

blijven. De kostprijs van deze shirts is namelijk rond € 12,50 per shirt. 

 

Personeelsontwikkelingen 

Hetty geeft aan dat vier leerkrachten de school zullen gaan verlaten en dat er weer nieuwe 

leerkrachten geworven zullen worden. 

 

Rondvraag 

Ellen vraagt hoe de aanwas volgend schooljaar is. Hetty geeft aan dat afgelopen jaar de formatie 

gegroeid was vanwege zij-instromers. De groei in unit 1 stagneert. Er wordt onderzocht of  

geïnteresseerde ouders beter kunnen worden geïnformeerd zodat de keuze voor het Molenven voor 

hen makkelijker wordt. 

  

Sluiting  

 

 

Data OV 2017/2018: 

18/9, 20/11, 22/1, 19/3, 21/5 (onder voorbehoud i.v.m. Pinksteren) en 18/6 

 

http://cdn1.molenven.nl/uploads/Editor/wiekendje-22-juni-2017.pdf

