
NOTULEN          

 

Vergadering van de Oudervereniging van Basisschool het Molenven te Vught 

 

Datum:  Maandag 18 september 2017 van 20.00u 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).  

 

 

In de OV-vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 

Opening en akkoord notulen vorige bijeenkomst  

 

Binnengekomen post: 

 Geen 

 

Openstaande acties: 

 Besteding ouderbijdrage: Firma Reinders komt 21 september met een plan en offerte voor de 

aanpassing van leerpleinen van unit 1 en 2. 

Actie/ Nagaan welk bedrag er via ouderbijdrage kan lopen per wanneer (Hetty)  

   

OV-onderwerpen: 

 Besteding ouderbijdrage. Hetty oppert ouderbijdrage te gebruiken voor aanschaf nieuwe 

boekenkasten bibliotheek. OV ziet hierin geen goede besteding. Er wordt gesproken over 

aansluiten bij de 5 Jeelo thema’s. De thema’s komen elke 2 jaar voorbij. Gaat om zorgen voor 

jezelf en de ander, leren van personen van vroeger, leren voor later, omgaan met geld en veilig 

helpen. OV wil graag ondersteunen met extra activiteiten. Daarnaast kan cultuurbudget worden 

aangevuld met ouderbijdrage.  

Actie/ Met leerkracht Sanne en Marcha (commissie Jeelo en cultuur) afspraak plannen om plan te 

maken voor structurele bijdrage van OV middels projecten die aansluiten bij Jeelo. Tevens 

nagaan welk thema van wanneer tot wanneer is ingepland. (Leon en Jasper)   

 MR betrekken bij besteding ouderbijdrage. Echter OV mag statutair gezien zelf bepalen waar  de 

ouderbijdrage aan wordt besteed. MR eventueel wel om advies vragen.  

Actie/ Regelementen OV nagaan (OV)   

 Tablets: vanaf unit 3 (groep 5,6,7 en 8) wordt er met tablets gewerkt. De introductie van Ipads is 

goed verlopen, werkt naar tevredenheid. Spelling gaat niet meer via tablet, zelf schrijven wordt 

hierdoor meer gestimuleerd. Gynzy loopt goed. Er worden vragen gesteld aan Hetty hoe het gaat 

met de verwerking van de gegevens per kind op de tablet. Hoe gaat de evaluatie van de 

gegevens? Hoe raken ouders op de hoogte? 

Actie/ Hetty komt er op terug (Hetty)   

 Wifi: Er loopt een evaluatie van de huidige Wifi voorziening samen met Koningslinden. 

Actie/ Wanneer evaluatie is afgerond op terugkomen (OV) 

 Nablijven anno 2017. Is er visie ten aanzien van nablijven? Zowel inhoudelijke visie (is het nog wel 

van deze tijd?) als logistieke visie (ouders lopen vast als hun kind opeens een kwartier later uit 

school komt) 

Actie: Hetty wil hierover nadenken en komt er op terug (Hetty) 

 Sinterklaas: In de uiting van zwarte piet wordt het Jeugdjournaal gevolgd. De huidige Sint heeft 

zijn staf aan de wilgen gehangen. Koningslinden is met een Sint bezig.  

 Schooladministratie: lijst (met gegevens) van kinderen is niet up to date. Het is de 

verantwoordelijkheid van ouders om de gegevens goed door te geven, maar er werken 



verschillende systemen door elkaar heen. Zo is de klassenlijst actueler dan de schoollijst en is er 

geen connectie tussen de verschillende lijsten.  

Actie/ Hetty gaat proces na (Hetty) 

 Commissies: Er is verschil per commissie hoe het is georganiseerd. Dit lijkt vooral afhankelijk van 

de docent die betrokken is. Dit maakt de communicatie en besluitvorming stroperig. Hetty zal 

nogmaals het signaal naar leerkrachten geven dat zij commissies kunnen loslaten en delegeren 

richting de betrokken ouders. Daar ook vooral bij de eerste bijeenkomst van een commissie stil bij 

staan.   

Actie/ -Welke structuur en communicatie heeft de voorkeur (Hetty) 

  -Welke bedragen gaan er nu naar de verschillende commissies? (Gijs) 

  -Stimuleren richting de commissies dat er geld ouderbijdrage te besteden is (iedereen)  

 

Onderwerpen schoolbestuur 

 Er is om verschillende redenen een grote wisseling van leerkrachten (pensioen, geen aansluiting 

bij nieuwe systeem, ziekte en burn out). Er wordt maximaal ingezet op zo min mogelijk 

versnippering van leerkrachten per groep. 

 

Rondvraag 

 Bij parkeren van fietsen door de kinderen gaat de conciërge betrokken raken 

 ALV 20 november 

 Nieuwe leden OV werven. Er heeft zich inmiddels een nieuw lid gemeld.  

 Idee: verbeterborden als in JBZ 

Actie/ Uitzoeken wat en hoe (Ellen) 

 Wereld oriëntatie zou via Cito gaan echter dit is niet gedaan. Er is geen terugkoppeling geweest 

van de uitslagen. 

Actie/ Scherp op toezien dat Cito resultaten wereldoriëntatie worden teruggekoppeld (OV) 

 

 

Sluiting  

 

 

Data OV 2017/2018: 

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

 


