Notulen vergadering oudervereniging d.d. 21 september 2021
Locatie: restaurant Kwizzenjer, Gronsveld
Tijd: 19.30 uur
Aanwezig: Didi, Alice, Willy, Yvonne, Monique, Guusje, Diana, Michelle, Nicole, Marcel

Agenda:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Opening/ mededelingen
Corona regelgeving van school
Start van het nieuwe schooljaar/ openingsfeest
Aankomende ALV
Vooruitblik op de komende geplande activiteiten/ werkgroepen
Communicatie van en met ouders
Voortgang verbouwing school
Financiën
Hostessdienst
Rondvraag en afsluiting

1. Opening/ mededelingen
Didi opent de vergadering en heet alle aanwezigen welkom.
Marcel bedankt de OV voor de uitnodiging. De OV is erg belangrijk voor school. Indien er vragen zijn
over het schoolbeleid en aanwezigheid van Marcel wenselijk is, kunnen we dit aangeven.

2. corona regelgeving van school
Het coronabeleid is het afgelopen schooljaar 4 keer aangepast. Het veiligheidsteam van school
bepaalt de vervolgstappen. Zij komen 27 september weer bij elkaar. De landelijke versoepelingen
zullen dan besproken worden en welk effect dit gaat hebben op het beleid voor bs Scharn. In het
algemeen is het zo dat Mosa Lira de basis vaststelt qua veiligheidsbeleid. Hierbinnen kan bs Scharn
dan zelf aan details invulling geven. Het is bekend dat andere scholen binnen Mosa Lira zich niet aan
deze basis hebben gehouden, maar bs Scharn doet dit wel.
We gaan dit jaar als OV pro-actiever aan de slag en gaan proberen vooral naar de mogelijkheden te
kijken.
3. start van het schooljaar/ openingsfeest
Door school is bewust gekozen het schooljaar rustig op te starten. Dat snappen we op zich wel, maar
het was wellicht wel mogelijk geweest vlaggen op te hangen o.i.d. zodat er wat feestelijk uitzag.
Alice geeft aan dat ze het erg moeilijk vind dat het openingsfeest niet door kon gaan. In de
organisatie is erg veel tijd gaan zitten, en het afbellen van de band was niet leuk. Vooral het feit dat
aan het einde van het schooljaar het sein op groen stond en dan 1,5 week van tevoren het toch

afgeblazen wordt is niet leuk. De optie om de band in de ochtend te laten komen, zodat dan alleen
leerlingen er zouden zijn, was niet mogelijk vanwege andere werkzaamheden van de bandleden.

4. aankomende ALV
Op 9 november is de ALV gepland. Didi en Willy zullen brief laten uitgaan met aankondiging/
uitnodiging. Ouders die willen aansluiten zullen zich moeten aanmelden. Afhankelijk van het aantal
aanmeldingen kan dan gekeken hoe en waar de ALV gehouden zal worden.

5. vooruitblik komende geplande activiteiten/ werkgroepen
Marcel heeft een overzicht gemaakt van de werkgroepen, zie bijlage. Hierin is te zien welke leraar
van school in de werkgroep zit en wie vanuit de OV aanspreekpunt is.
De werkgroep van de herfstwandeling is met de organisatie bezig. Hiervoor is wel van belang te
weten wat wel/niet mag. Na 27 september zal dit duidelijk zijn. Wel alvast advies een plan te maken
van wat wij willen. Budget is € 100.
Voor de activiteiten Sinterklaas en Kerst op tijd moeten de werkgroepen gaan kijken naar
programma.

6. communicatie van en met ouders
De schoolgids is dit jaar is er dit jaar in een nieuwe vorm. Eind van het schooljaar zal geëvalueerd
worden hoe dit is bevallen.
De schoolagenda is nu ook terug te vinden in Schoudercom. Dit bevalt erg goed.
De OV heeft signalen dat sommige ouders het op dit moment moeilijk vinden aandacht te krijgen
van de leerkracht. Er wordt vooral contact opgenomen als het niet goed gaat. Ouders kunnen altijd
contact opnemen met leerkracht via schoudercom. Verder zijn er dit jaar 2 reguliere
oudergesprekken en 2 facultatieve. De OV dringt aan te kijken of de kennismakingsgesprekken toch
fysiek kunnen plaatsvinden.
In het algemeen geldt: als we van ouders signalen krijgen over schoolbeleid, stuur ze door naar
Marcel.

7. voortgang verbouwing school
In december neemt de gemeente een besluit over verbouw/nieuwbouw. De verwachting is dat het
nieuwbouw gaat worden. De vraag rijst waar de kinderen dan naartoe moeten? Dit zou wellicht de
Regenboog kunnen worden, deze komt leeg te staan. In de vergadering van 1 februari 2022 zal
Marcel de plannen verder toelichten.

8. financiën
Monique zal de kascontrole doen.

De brief voor de inning van de ouderbijdrage zal in oktober de deur uitgaan. Michelle zal Alice
helpen met een vernieuwde opzet. Nancy zal nog meekijken of het lukt via Mollie te innen.
Er zijn dit jaar fors minder betalingen binnengekomen, ongeveer 50%. We hebben echter ook geen
herinneringen meer gestuurd. Dit schooljaar gaan we dit wel weer gewoon doen.
Het blijkt niet mogelijk voor de OV een blog bij te houden. Wel zou het mogelijk moeten zijn iets van
een nieuwsbrief te maken. De volgende keer zullen we hier dieper op ingaan.

9. hostessdienst
Niks te melden

10. rondvraag en afsluiting
Michelle geeft aan dat het verkeer rond school toch nog wel problematisch is. Bij het brengen gaat
het redelijk goed, maar halen is nog groot probleem. Marcel zal komende week ophalen gaan
onderzoeken en heeft bovendien binnenkort een gesprek met de wijkagent hierover. De straat
afsluiten als mogelijkheid is helaas niet meer toegestaan.
Willy vraag waarom de studiedag van 30 mei 2022 alleen voor de groepen 1 t/m 4 is. Er zijn ook
kinderen uit groep 5 die communie doen, en bovendien communicantjes met broers/zussen in
hogere klassen. Marcel geeft aan dat dit komt omdat de groepen 5 t/m 8 meer studie-uren meten
maken en anders niet aan hun uren komen.

ACTIVITEITEN
Carnaval
Kerstviering (+ team)
Musical/ Revue eindejaar(s)
Pasen(palmpasen+ vastenact.)
Koningsdag
Voorjaarsactiviteit MIK/Team

Fabienne. Eline. Ellen. Daniëlle
OV= Didi en Monique
Melissa. Marjolein. Kenneth
OV = Guusje en Willy
Dominique. Marlou. Daniëlle
Romy R. Féline.
Melissa. Martijn. Linda. Daniëlle
OV= Michelle en Nicole
Jacqueline. Melissa. Fabienne
OV = Alice

Jaaropening/ slotochtend
Nieuwjaarsbijeenkomst team-MR-OV-MIK
Schoolkamp + extra begeleid.
Sportdag, Sportweek

Maud. Linda. Fabienne
Jacqueline. Diana. Maud
Dominique. Marlou. Liesbeth. Martijn. Daniëlle
Martijn. Mischa. Tamara
OV= Willy en Didi

Schoolreisjes

Melissa. Fabiënne. Mischa
OV = Diana, Michelle en Guusje
Laura. Liesbeth. Maud. Romy V.
OV= Diana en Nicole
Melissa(1-2), Fabiënne (3-4), Noelle (1-2) en
Mischa (5-8)
OV =Guusje, Monique, Michelle

Sinterklaas
Herfstwandeling

Opschoondag
Communie, vormsel
Personeelsuitje en slotmiddag team
Schoolfotograaf

Lou. Mischa
Tamara. Yvonne. Marcel
Mischa. Linda. Marjolein
Yvonne
OV = Didi en Diana

