woensdag 17 april 2019

Notulen OV vergadering d.d. 28 maart 2019
Aanwezig: Monique, Joyce, Wendy, Hind, Jennifer, Ellery, Remke
namens school: Ellen
Afwezig: Fiet, Antonia, Rieneke, Marieke, Carlijn
1

Opening
Monique opent de vergadering en heet iedereen welkom

2

Opmerkingen vorige vergadering
Er zijn geen opmerkingen naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering

3

Notulen
De notulen van de vorige vergadering worden hierbij goedgekeurd en vastgesteld

Mededelingen
- Monique geeft te kennen dat Annemarie haar een nieuwe layout heeft verstrekt
voor de toekomstige notulen. Deze nieuwe layout bevat het logo van de school en
ziet er wat professioneler uit aangezien de notulen ook op de website worden geplaatst. Iedereen is het hiermee eens en vanaf nu wordt de nieuwe layout gebruikt.
- Ellen geeft ons een tipje van de sluier voor wat betreft het tevredenheidsonderzoek.
Renate heeft hierover overleg gehad met KCR en uit het onderzoek is gebleken dat
school nu in 2019 gemiddeld een 7,9 scoort ten opzichte van een 7,7 in 2015.
School scoort vooral hoog op het gebied van wat de ouders van de leerkrachten vinden: gemiddeld een 9,3. Minder scoort het gebouw en de omgeving (schoolplein).
De volledige uitslag wordt gepubliceerd in de Bunderichtjes.
Evenementen
Samenloop voor Hoop:
Wendy geeft aan dat er op de eerste gelegenheid voor aanmelding zich 13 kinderen
hebben aangemeld. Er komt nog een vermelding / herinnering in de Bunderichtjes
tegen de 2e gelegenheid. Tijdens de volgende vergadering komen we weer op dit
onderwerp terug.
Schoolreisjes:
Alle schoolreisjes en het daarvoor benodigde busvervoer is geregeld en betaald.
Groep 7 is nog onduidelijk, hier komen we later op terug.
Carnaval:
Tijdens de evaluatie is gebleken dat tijdens de carnavalsviering het stiltelokaal te vol
was. Volgend jaar worden de kinderen (waaronder ook de Jehova getuigen) ondergebracht in het gebouw van de bovenbouw waar meer ruimte is.
Ingekomen post / email
Er is geen belangrijke post, enkel reclame voor schoolreisjes

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Penningmeester
Ellery geeft aan nog geen factuur te hebben ontvangen van DJ Petertje. Hij gaat hier
achteraan.
Voor wat betreft de privacyverklaring voor de OV, deze is goedgekeurd en kan worden
gepubliceerd op de website. De geheimhoudingsverklaring is ook gereed en is inmiddels naar iedereen gemaild. Van de leden van de OV wordt verwacht dat deze tijdens
de volgende vergadering ondertekend wordt ingeleverd.
In de kluis van school is nog een bedrag gevonden wat is overgebleven van de contanten die de leerkrachten hadden meegekregen ten behoeve van ijsjes en parkeergeld
tijdens schoolreisjes van vorig jaar. Dit geld is inmiddels door Annemarie op de rekening van de OV gestort. Dit jaar wordt er van tevoren al voor snoep gezorgd in plaats
van ijsjes. De leerkrachten krijgen dus alleen contanten mee voor het parkeren.
Tot op heden heeft 44% van de ouders de ouderbijdrage voldaan. Ellery heeft onderzoek gedaan naar het versturen van een Tikkie naar de ouders om zo de ouderbijdrage
makkelijk te kunnen voldoen. Dit is mogelijk maar Tikkie rekent hiervoor een bedrag
van €0,25 per transactie. Deze extra kosten zijn dan voor de ouders voor het gemak
van het gebruiken van de link. Er wordt besloten dat het voor nu beter is de betreffende
ouders een persoonlijke herinnering te sturen en een Tikkie te bewaren als laatste
redmiddel. Voor het nieuwe schooljaar kan worden besloten alle ouders een toestemmingsformulier mee te geven waarop zij hun 06 nummer kenbaar maken en kunnen tekenen voor akkoord voor het ontvangen van een Tikkie. Ellery zal de ouders die nog
niet betaald hebben gaan benaderen via Social Schools. Annemarie zal actuele lijsten
met leerlingen overdragen. De ouders die al wel betaald hebben ontvangen dan een
dankbericht. Ook zal bij de herinnering meer uitleg worden gegeven over Stichting
Leergeld. Eventueel kan hierbij worden aangegeven dat de ouders die hierop een beroep willen doen een afspraak kunnen maken voor het ondertekenen van het benodigde formulier hiervoor NA schooltijd zodat dit volledig anoniem kan. Ellen gaat dit overleggen met Renate. Tijdens de volgende vergadering komen we weer op dit punt terug.
Op de oproep voor een nieuwe penningmeester is helaas geen enkele reactie gekomen. School zal opnieuw een oproep plaatsen in Social Schools.
Rondvraag
Monique geeft aan dat ze er tegenaan loopt dat er leden zijn in de OV die niet of nauwelijks deelnemen aan de vergaderingen en werkgroepen. Meerdere leden zijn dit met
haar eens. Monique roept daarom aan iedereen op goed bij jezelf te raden te gaan of je
écht in de OV wilt blijven. Als dit het geval is, wordt van je verwacht dat je actief deelneemt aan minimaal 2 (en het liefst meer) werkgroepen en ook tijdens de voorbereidingen en op de dag van het evenement zelf aanwezig bent. Is dit niet het geval en kun je
hier niet aan voldoen, geef anderen dan een kans. Sowieso dient er te worden gezocht
naar een aantal nieuwe leden vanwege het stoppen van de ouders met kinderen in
groep 8. Er zijn meerdere gegadigden waarvan we als leden al weten en deze zullen
dan ook worden benaderd.
Sluiting
Monique sluit de vergadering en bedankt iedereen voor hun deelname.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 4 juni 2019 direct na de
ouderbedankavond.

woensdag 17 april 2019
Notulen OV vergadering 24 januari 2019
Aanwezig: Monique, Marieke, Wendy, Remke, Rieneke, Joyce, Sabina, Fiet, Jeniffer
Afwezig: Antonia, Carlijn, Ellery, Hind
Monique opent de vergadering en heet ieder1. Opening
een welkom.
Met betrekking tot de AVG geeft Sabina het
volgende aan: de 4 verbeterpunten die school
had aangegeven zijn door Ellery doorgevoerd.
Er wordt nu nog intern overlegd en daarna kan
de privacyverklaring naar de leden van de OV
ter ondertekening. Hierna kan het ook op de
website worden gepubliceerd. De voorzitter en
penningmeester houden toezicht op de AVG.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen. De
notulen van de vorige vergadering worden
hierbij goedgekeurd en vastgesteld.

2. Opmerkingen vorige vergadering

3. Notulen

4. Mededelingen - Sabina geeft aan dat er namens school een tevredenheidsonderzoek voor de
ouders aan komt

8. Rondvraag

Er heeft inmiddels een bespreking plaatsgevonden met de organisator van dit evenement. Het
evenement vindt plaats op 30 juni 2019. Deelnemers moeten zich om 9.15 uur melden en om
10.00 wordt er gestart met lopen. De kinderen
krijgen een t-shirt van de organisatie. Er moet
nog worden nagedacht over op welke manier
de kinderen zich kunnen laten sponsoren (denk
aan inzameling lege flessen etc). Tijdens de volgende vergadering komen we hierop terug en
bekijken we ook wie er namens de OV bij het
evenement aanwezig zullen zijn.
De enige post is wat folders over schoolreisjes.
Marieke heeft deze in ontvangst genomen en
houdt deze in haar bezit.
Ellery geeft via een email naar Monique aan dat
tot op heden 43% van de ouderbijdragen is geincasseerd. Ook heeft navraag uitgewezen dat
het mogelijk is een Tikkie te verzenden aan de
ouders. Dinsdag gaat er weer een herinnering
uit, mogelijk al met een Tikkie.
Ook gaat de zoektocht naar een nieuwe penningmeester verder. Sabina plaatst hierover een
oproep in Social Schools.
Volgend overleg bespreken we de stand van
zaken met betrekking tot de inkomsten en uitgaven.
Geen vragen

9. Sluiting

Monique sluit de vergadering en de volgende
vergadering is op 28 maart 2019 om 20:00.

5. Evenementen - Kinderloop voor Hoop
- Schoolreisje Toverland besproken en de betaling hiervan. Bij afwezigheid van Ellery besluiten
we het hier tijdens de volgende vergadering
weer over te hebben.

6. Ingekomen post/e-mails

7. Penningmeester

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

Notulen OV vergadering 22 november 2018
Aanwezig: Monique, Marieke, Hind, Ellery, Wendy, Carlijn, Remke, Rieneke, Joyce, Nathalie.
Afwezig: Antonia, Fiet, Jennifer
1. Opening

Monique opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Opmerkingen vorige
vergadering

Voor wat betreft de Privacyverklaring geeft Renate aan dat er
door Ellery nog naar 3 punten moet worden gekeken. Ellery
probeert dit voor de volgende vergadering in januari 2019 te
hebben gedaan en alles met betrekking tot AVG af te hebben.
School kijkt vervolgens na hoe het allemaal precies zit en zorgt
ervoor dat het op de website gepubliceerd wordt.
De notulen van de vorige vergadering worden hierbij goedgekeurd en vastgesteld.

3. Notulen
4. Mededelingen

-

-

5. Evenementen

De financiële bijdrage van Spring voor de activiteiten van de OV bedraagt €125,-.
Wendy geeft aan dat er door de OV geen foto’s
meer worden gemaakt bij de Sinterklaasviering.
Dit wordt elk jaar gedaan maar er wordt nooit
iets met de foto’s gedaan. De leerkrachten mogen indien gewenst zelf foto’s maken en deze
publiceren in Social Schools.
De nieuwe instromers krijgen tezamen met de activatiecode voor Social Schools een brief mee
aangaande de ouderbijdrage. Ellery gaat nakijken of het mogelijk is de ouders die nog niet betaald hebben een herinnering te sturen via Social
Schools. Het computerprogramma waarvan we
reclame hadden ontvangen voor de inning is helaas te duur.

Kinderloop voor Hoop
Wendy (En Antonia) nemen contact op met de organisatie om
het een en ander door te spreken. Het evenement vindt plaats
op 30 juni 2019. We komen hier tijdens de volgende vergadering op terug. Indien Wendy tussentijds meer weet zet ze dit op
de app.

6. Ingekomen post/emails
7. Penningmeester

8. Rondvraag
9. Sluiting

The Leader in Me
Nathalie vraagt de OV in de toekomst tijdens het bespreken van
de evenementen mee te denken over welke rol kinderen hierin
eventueel zouden kunnen spelen in het kader van The Leader
in Me. De OV geeft aan dit te zullen doen.
Er ligt een folder van het Limburgs Museum. Nathalie heeft deze in ontvangst genomen en houdt deze in haar bezit.
Ellery geeft aan dat tot op heden 25% van de ouderbijdragen is
geïncasseerd. Een overzicht van de kas volgt bij de volgende
vergadering
Ellery gaat na of het mogelijk is ouders die nog niet hebben
betaald een Tikkie te sturen.
Geen vragen
Monique sluit de vergadering en de volgende vergadering is op
24 januari 2019 om 20:00.
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Notulen OV vergadering 20 september 2018
Aanwezig: Monique, Antonia, Hind, Ellery, Wendy, Carlijn, Remke, Rieneke, Fiet, Jennifer,
Joyce, Nathalie.
Afwezig: Marieke
1. Opening

Monique opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Voorstellen nieuwe
leden/ bespreken
voorzitterschap

Alle leden worden in de gelegenheid gesteld om zich voor te
stellen.
Monique en Hind hebben allebei hun wens uitgesproken voor
het voorzitterschap. Monique geeft uitleg over het verloop hiervan en Hind geeft aan dat Monique het voorzitterschap op haar
mag nemen.
Joyce wordt aangesteld als secretaris. Monique blijft de e-mail
bijhouden.
De nieuwe leden worden in de gelegenheid gesteld om hun
lidmaatschap te bevestigen.
Nathalie heeft een aangepaste ledenlijst ontvangen van Esmeralda. Monique heeft ook een ledenlijst. Nathalie zal zorg
dragen dat de ledenlijst, daar waar nodig, aangepast zal worden en deze verspreiden.

3. Notulen

4. Mededelingen

5. Evenementen

Wendy geeft een korte toelichting over de werkzaamheden van
de OV. Nathalie vult haar aan waar nodig is.
Nathalie heeft het verzoek ingediend om tijdens de vergaderingen niet meer lang bij de notulen van de vorige vergadering stil
te staan. De voorkeur gaat uit van tevoren de notulen door te
nemen.
De KCR heeft het verzoek ingediend om in januari de status
van de inning van de ouderbijdrage te ontvangen.
De KCR geeft ook als advies om actiever herinneringen te versturen.
Monique geeft aan dat het wenselijk en noodzakelijk is dat de
leden (actief) deelnemen aan (sommige) werkgroepen.
De leden worden in de gelegenheid gesteld om aan te geven
aan welke werkgroep zij willen deelnemen.
De datum van het ontbijt ten behoeve van koningsspelen moet
19 april zijn.
Een aangepaste lijst zal door Nathalie verzorgd worden.

@ikcdebundertjes

https://www.facebook.com/bundertjes

6. Privacy verklaring

Er is gesproken over samenloop voor hoop. Antonia en Wendy
geven aan dit op zich willen nemen om de samenloop voor
hoop te organiseren. Nathalie zal hierover nog meer informatie
verstrekken en duidelijkheid verschaffen hoe de school hierin
staat.
Ellery geeft een korte uitleg over de algemeen verordening gegevensbescherming (lees: AVG). Ook heeft Ellery een begin
gemaakt met het opzetten van de AVG.
Ellery geeft ook aan dat de website van De Bundertjes niet
AVG-proof is.
De privacyverklaring oudervereniging Openbare Basisschool
De Bundertjes en Geheimhoudingsverklaring leden Oudervereniging Openbare Bassisschool De Bundertjes zal door Ellery
digitaal verspreidt worden onder de leden ter goedkeuring.
De verklaring zal ter goedkeuring verstuurd worden naar Nathalie.
De privacyverklaring zal na goedkeuring geplaatst moeten worden op de website en hierover zal er een melding gemaakt
moeten worden in de bunderrichtjes.
Ellery moet de volgende onderdelen t.b.v. de AVG nog opstellen:
1. Verwerkingsregister
2. Data Privacy Impact Assesment
3. Bewerkers- en verwerkersovereenkomsten

7. Ingekomen post/
e-mails
8. Penningmeester

Een tweetal e-mails is overhandigd aan Ellery. Voor de rest
geen bijzonderheden.
De kascontrole is geweest en een kopie hiervan is overhandigd
aan alle leden.
Er is nogmaals bevestigd dat wij een bijdrage van Spring hebben gehad afgelopen schooljaar. In 2019 gaan wij weer een
verzoek indienen bij Spring voor een bijdragen. Hiervoor gebruiken wij het bonnetje van DJ Petertje ten behoeve van Carnaval.

9. Rondvraag

10. Sluiting

Er is nog niet bekend wie de opvolger is van de penningmeester.
Nathalie geeft aan dat 5 oktober a.s. leraren dag is. Zij stelt de
vraag of wij van de OV bereid zijn om iets voor de leraren te
doen. De OV geeft aan dat wij hierover gaan brainstormen.
Monique sluit de vergadering en de volgende vergadering is op
22 november 2018 om 20:00.

