
NOTULEN          

 

Vergadering van de Oudervereniging van Basisschool het Molenven te Vught 

 

Datum:  20 november 2017 

Aanwezig: Marian van den Meerendonk (team), Jasper Lagro (OV), Gijs Vosmer (OV), Ellen Vos 

(OV), Sandra Bouwman (OV), Leon Vos (OV), Mark Schollen (OV), Mike de Beer (OV) 

Afwezig: Hetty Hendriks (directie)  

 

 

 

In de OV vergadering zijn de volgende onderwerpen besproken: 

 

 Opening en akkoord notulen vorige meeting: 

Jasper heet Mark welkom als nieuw lid van OV bestuur 

 

 Binnengekomen post: 

 Geen 

 

 Openstaande acties 

 Inrichting van de werkpleinen en bibliotheek: de totale offerte van Reinders voor de inrichting 

van de werkpleinen voorunit 1/2 bedraagt 30k euro. De OV heeft in haar begroting 2017/2018 

een bijdrage van 5000 euro beschikbaar gesteld voor de inrichting van de werkpleinen. De OV 

stelt dat deze besteding specifiek en herkenbaar moet zijn. School zal het plan voor unit 1 zal 

worden gestuurd. In een eerdere bijeenkomst heeft de OV een bijdrage in de nieuwe inrichting 

van de bibliotheek afgewezen. Mike en Gijs zullen een afspraak maken in het nieuwe jaar om 

de OV bestedingen te bespreken met school (ACTIE). 

 Jeelo: OV heeft gesproken met juffrouw Sanne/Marcia over een financiële bijdrage aan Jeelo. 

Per unit is vanuit de OV 750 euro beschikbaar gesteld. De bijdrage voor unit 3 betreft de 

busreis naar het Rijksmuseum. Voor unit 4 wordt gekeken naar een EHBO cursus. Voor unit 

½ wordt de bijdrage mogelijk besteed aan een verhalenverteller. 

 Schooladministratie: via de SchouderCom app kunnen ook wijzingen worden doorgegeven 

aan de administratie. 

 

 Signaalfunctie OV: 

 Op 12 december is er een landelijke stakingsdag aangekondigd. Marian geeft aan dat nog niet 

duidelijk is of de leerkrachten van Het Molenven ook zullen participeren (nagekomen 

opmerking: leerkrachten zullen deelnemen aan de staking). 13 december is een studiedag. 

 Planning van de studiedagen wordt afgestemd met de MR en teruggekoppeld via het 

Wiekendje. 

 

 Activiteitencommissies en follow-up 

 Voorbereidingen voor Sinterklaas en kerstfeest lopen. 

 Er zal een oproep aan de ouders worden gedaan voor commissieleden en hulp bij organisatie 

van de activiteiten. 

 Op 15 januari zal de OV een informatie avond voor de ouders organiseren met als thema 

‘Kinderen en social media’. De keuken en hal zijn gereserveerd, de geluidsman zal worden 

geregeld. 

 

  



 Mededelingen schoolbestuur: 

 De leerkrachten hebben nog geen kennis gemaakt met de nieuwe directie. Bram van Ek van 

de stichting Leijestroom neemt ook waar. 

 Juffrouw Lucie wordt directeur in Oisterwijk. 

 

 Sluiting 


