Oudervereniging St. Lambertusschool
Vergadering 25 januari 2017
Aanwezig: Sita Hoppenbrouwers, Marieke de Vries, Sandra Vennix, Miranda van Gestel, Meintje
van der Sande, Annelies Dekkers en Marleen de Beijer
Afwezig: Marie-José Krol, Lizan van den Heuvel, Anne Marie Harbers, Ilse Hakkens, Mira Smits,
Sandra Franssen, Bregje Baak en Mascha van Helvoirt

1. Welkom
Miranda opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Notulen vorige vergadering
Deze worden goedgekeurd.

3. Mededelingen voorzitter
-

4. Mededelingen penningmeester
Wie wil volgend jaar het penningmeesterschap gaan overnemen van Ilse? Dit is al eerder
gevraagd maar er heeft zich nog niemand gemeld. De nieuwe penningmeester kan volgend
schooljaar nog meedraaien met Ilse.
Misschien zijn er 2 OV leden die dit samen op zich willen nemen? Als niemand zich meld een
oproep plaatsen in De Weekbert? Misschien wil iemand van buiten de OV dit op zich nemen?
Volgende vergadering nogmaals bespreken.

5. Mededelingen secretariaat
Marleen wil stoppen met het secretariaat. Wie wil dit overnemen? Het houdt in: het notuleren
van de vergaderingen en aan het begin van het schooljaar de jaarplanning, overzicht commissies
en ledenlijst maken.

6. Mededelingen team
Website:
wie van de OV wil meedenken bij het maken van de nieuwe website?
Vorige week zijn Harry en Veronique gestart. Zij hebben contact gehad met de bouwer van de
website. Om een zo breed mogelijk draagvlak te verkrijgen willen zij ook graag ouders van de OV
hierbij betrekken. Verder is er een oproep geplaatst in de Weekbert om ouders erbij te
betrekken. Ook richting de SR is de vraag gesteld. De site wil men gebruiksvriendelijk maken.
Wie wil vanuit de OV hierin meedenken. Graag 1 of 2 personen.
Marieke Becx stelt zich beschikbaar maar kan niet aanwezig zijn op de 1e bijeenkomst.
1e bijeenkomst is op 9 februari van 9.00-10.30 uur.
Carnaval:
Deze is al opgestart. De inschrijfformulieren voor de jeugdzittingsochtend (vrijdag 24-2) en voor
de mini jeugdzittingsmiddag (donderdag 23-2) zijn al meegegeven. We vieren het schoolcarnaval
bij de Gouden Leeuw. De commissie komt as vrijdag bij elkaar.
Vreedzame School- ouderbetrokkenheid:
Op dit moment wordt de TSO bij de DVS betrokken om de lijn door te trekken vanuit de
school/klassen naar de TSO. Bij de volgende ronde (in maart/april) willen we het cirkeltje grote
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maken en de ouders hierin mee te nemen zodat DVS niet alleen in en rondom de school toe te
passen maar ook in de gezinnen.
Hierna komt het dorp/de verenigingen aan de beurt zodat het ook daar gaat leven in de praktijk.
Overblijven:
Er zijn voor de TSO 2 vacatures. Er is al een advertentie in de Weekbert/site geplaatst. Hebben
jullie ideeën hoe we die vacatures ingevuld zouden kunnen krijgen. Hoe lossen we dit op?
Tips vanuit de OV:
- De kinderen briefjes meegeven.
- Op de site/Weekbert duidelijk de inhoud vermelden ( taak, wat wordt er van deze
mensen verwacht).
- Advertentie in de Vaesheimer Bode
- Een oproep plaatsen bij Steunpunt Vrijwilligerswerk “Eerselvoorelkaar”.
- Ouders gaan informeren.
Paasloop:
Hierbij willen we zeker geld inzamelen voor goede doelen. Zijn er bij de OV ideeën over de
aanpak? Willen jullie nadenken over de vorm?
Taalles voor statushouders:
Op dinsdag en vrijdag wordt er op de voormiddag les gegeven aan statushouders.
Sportdag:
We hebben een offerte opgevraagd bij Vcompany. Totaal ( 2 kussens: 1 onderbouw en 1
bovenbouw, inclusief: opzetten, brengen, afbreken en ophalen) € 335,-. Dit is € 35, boven het
budget. Is er bij de OV een reservepotje?
Ze hebben er al een heleboel vanaf gehaald, de vorige offerte bedroeg € 372,-.

Commissies
Carnaval
Is gestart. As. vrijdag eerste vergadering.
Sportdag
2 springkussens zijn al gehuurd.
Schoolreiscommissie
Wie van het team neemt dit over van Linda? Annelies vraag het na.

2

Actiepunten
nr.
1
2
3
4
5

Omschrijving
Brief OV mailen nieuwe kinderen
Postbakje lerarenkamer nakijken
Kaartje sturen indien nodig
Internet pagina en Hotmail bijhouden
Bijhouden ontvangsten ouderbijdrage

Door wie
Miranda
Ilse/ Miranda
Miranda
Miranda
Ilse

Voor wanneer
1e week nieuw kind op school
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend

7. Rondvraag
-

10. Sluiting
Miranda sluit de vergadering en dankt iedereen voor haar aanwezigheid.

3

