Oudervereniging Basisschool St. Jan Duizel
Verslag van de vergadering gehouden op dinsdag 12 juni 2018
Aanwezig;

Team: Frans
OV: Hanneke, Wendy, Marjo, Adrienne, Susan en Janneke

Afwezig; Kirsten en Patty
Opening; Iedereen van harte welkom. Voor Marjo is dit haar laatste OV vergadering.
Verslag vorige vergadering; Post;

in: Uit: Verjaardagskaartje naar Ellen

Mededelingen van het team;
Sportdag/koningsspelen. We willen de sportdag in september niet meer door laten gaan, maar in
april mee gaan doen met de koningsspelen.
Schoolreisje/schooluitstapje. Dit willen we naar voren schuiven en wel in september. Voorstel vanuit
het team is om komend schooljaar op een maandag met de hele school naar Toverland te gaan.
Schoolplein: We gaan goed nadenken over het vernieuwen van het schoolplein. Samen met OV. Ook
de kinderen erbij betrekken. Niet te snel zomaar iets investeren. Beweegwijs heeft namelijk ook een
aanbod liggen.
Enquete verandering schooltijden is verzonden. Info avond hierover was prima. Ongeveer 20
personen met goede vragen en geen discussie.
We gaan begeleiding krijgen vanuit de Activiteit, die ons gaat ondersteunen in de verdere “uitbouw “
van ons OGO-onderwijs.
De groepsindeling en de invulling qua leerkrachten is bekend gemaakt aan de ouders.
*Er zijn toch ouders die bezorgd zijn of de nieuwe indeling in het schooljaar 2018-2019 goed gaat
komen. Er worden OV leden op aangesproken aan de poort. Deze zullen wij doorverwijzen naar
Miranda. Zij kan dit vast heel goed onderbouwen.
Mededelingen MR; Ze zijn druk bezig met de eventuele verandering van nieuwe schooltijden en de
uitslag van de enquete hiervan.
Rondvraag 1; zijn de studiedagen al bekend? Nog niet, waarschijnlijk alleen studiemiddagen.
Er komen weer heel veel kinderen op de fiets die eigenlijk te voet moeten komen. Fietsenhok puilt
weer uit. Nog een keer vermelden op maandbrief.
Korte pauze; -

Evaluatie vorige activiteit; Schoolreisje. Het is goed verlopen.
Komende activiteit; Laatste schoolweek 3 juli dinsdagmiddag. We gaan een foto zoektocht door
Duizel in elkaar zetten.
Budget bespreking; 25 juni kascontrole. Mariska Lueb en Jaimy van Herwijnen doen de controle.
Informatie voor de maandbrief; Rabo clubkas heeft de OV 154 euro opgeleverd. Bedankt Marjo
voor jou jarenlange inzet voor de oudervereniging.
Rondvraag 2; Datum volgende vergadering; op een dinsdag in het volgend schooljaar.

