
NOTULEN          

 

Vergadering van de Oudervereniging van Basisschool het Molenven te Vught 

 

Datum  : Maandag 21 maart 2016 

Aanwezig : Ellen Vos (OV), Sandra Bouwman (OV), Hetty Hendriks (dir), Lucie Boers (team), 

Mike de Beer (OV), Gijs Vosmer (OV), Leon Vos (OV), Ronald Eikelenboom (OV), 

Jasper Lagro (OV) 

 

 

Volgende onderwerpen zijn deze OV besproken 

 

 Acties:  

 Verzoek van OV Koningslinde om 1 maal per jaar samen overleg te hebben. Floor Coone 

(contact van Koningslinde). @Ellen en Jasper nemen contact op. 

 

 Onderwerpen:  

 Op 18 april wordt een ouderavond georganiseerd waar een hoge opkomst verwacht wordt. 

Hetty geeft uitgebreid toelichting waarbij het gaat om ontwikkelingen in de maatschappij, het 

voorbereiden van kinderen hierop door middel van het leren van vaardigheden, betekenisvol 

leren, leren in thema’s (zoals bij Jeroen Bosch project), waarbij verschillende perspectieven 

belicht worden. Daarnaast zal er meer gedifferentieerd lesgegeven worden, waarbij er per 

vakgebied bepaalt wordt door de leerkracht wat elk kind nodig heeft. Soms wordt er 

gecombineerd over de klassengroepen. Tevens wordt de betrokkenheid van de kinderen 

verhoogd door meer samen te werken. 

 Daarnaast geeft Hetty aan dat het Molenven 82 leerlingen minder heeft. Zij is, samen met het 

team aan het voorbereiden eventueel groepen samen te voegen. Verdere details en inhoud 

over bovenstaande onderwerpen zal gegeven worden op de ouderavond van 18 april. 

 Tevredenheidonderzoek Primair Onderwijs Monitor (POM). Ouders geven de school het 

rapportcijfer 7,5. Leerlingen geven de school een rapportcijfer 8,3. De uitslag wordt 

gepubliceerd in het Wiekendje.  Een van de aandachtspunten betreft de omgang met 

ongewenst gedrag en pestgedrag.  

 Nieuwe leden en bestuurssamenstelling: Elke Hagendoorn (niet aanwezig), Mike de Beer, Gijs 

Vosmer, Leon Vos hebben aangegeven deel te willen nemen aan Oudervereniging. Komend 

jaar zullen zij deelnemen aan OV vergaderingen. Sandra blijft verantwoordelijk voor 

communicatie, Ellen voor klasse ouders, Ronald blijft penningmeester, Jasper neemt rol van 

voorzitter over van Ingrid. Rol van secretaris wordt als vermeld per vergadering gewisseld 

over nieuwe leden. Mike zal notulen volgende keer voor zijn rekening nemen. 

 Ellen geeft aan dat niet in alle klassen de klasse moeders de mails allemaal doorsturen. Hetty 

en Lucie geven aan dat zij in de weekmededeling naar de leerkrachten vermeld wordt of de 

leerkrachten oplettend kunnen zijn naar het zorgvuldig rondsturen van de mededelingen door 

de klasse moeders. Tevens verzoeken zij dat de leerkrachten op de cc lijst zullen staan.  

 Vrijwillige ouderbijdrage: barometer staat op 75% (dit % van de ouders heeft betaald). De 

barometer wordt gecommuniceerd in Wiekendje.  

 Website zal aangepast worden met geupdate rolverdeling en nieuwe foto. 

 

 Sluiting en rondvraag: 

 Mike geeft aan dat het wellicht een idee is om goaltjes te plaatsen op het veld voor school. 

Hetty zal dit meenemen in overleg met Mignon. 


