Notulen Oudervereniging De Krommen Hoek
Datum:
Locatie:
Aanvang:
Aanwezig:

woensdag 2 februari 2022
Online
20:00 uur
Thekla Essers, Sander de Veer, Esther Mayntz, Elize van Maar en
Frederiek van Maar
Sandra Buys
Frederiek van Maar

Afwezig:
Notulist:

01. Opening
Thekla opent de vergadering om 20:15u.
02. Aanvulling op agenda/ mededelingen
Bezoekadres aanpassen bij KvK, niet het postadres. Bezoekadres is aangepast naar van Gentlaan 4,
dit heeft Sander gedaan. Bevestiging is per post ontvangen.
03. Goedkeuring notulen 15 december 2021
Kleine aanpassing in de notulen, namen van Elize van Maar en Frederiek van Maar.
Nakijken acties: Bon voor Aafke is al een tijdje geleden afgegeven. Marlies is nog niet gelukt, adres
wordt nagevraagd of dit klopt.
Puntje 5 moet bezoekadres zijn, niet postadres geeft Sander aan, wijzigen in notulen.
Verder zijn notulen akkoord. Frederiek zorgt voor wijzigingen en levert nieuwe notulen aan bij Marly.
04. Afronding activiteiten
o

o

o

Sinterklaas: financieel (Sander) en jaarverslag (Sander), financiële gedeelte is met
Regenboog afgerond. Is binnen budget gebleven. Geen klassencadeaus gekocht
(geen bonnen voor ingediend), 231,40 is uitgegeven. Sander vraagt na bij Sandra of
het klopt dat er geen klassencadeaus zijn gekocht. Sander maakt stukje voor
jaarverslag.
Kerst: financieel (Sander) en jaarverslag (Esther) 257,80 is uitgegeven, dit bedrag
moet nog gesplitst worden tussen Regenboog en BS Krommenhoek. Sander stuurt
penningmeester van Regenboog een betaalverzoekje.
Juffendag: financieel (Sander) en jaarverslag (Esther). Sander heeft een aantal
bonnen ontvangen voor eten en drinken vanuit Claire. Eigenlijk is het budget bedoelt
voor activiteiten. Is voor nu zoals het is. Sander vraagt of dit een activiteit is voor
beide scholen, antwoord is nee. Alleen van Krommenhoek. Geen reactie van
Regenboog over deelname. Kosten zijn om en nabij 180 euro.

05. Rol van Secretaris/ stukje OV nieuwsbrief
Sandra verzorgt als directrice elke laatste vrijdag van de maand een nieuwsbrief. Hierin wordt een
stukje opgenomen vanuit de OV. De vraag om maandelijks dit stukje bij Sandra aan te leveren heeft
Thekla aan Elize gesteld. Zij neemt dit op zich om de woensdag voor de laatste week van de maand
het stukje aan te leveren bij Sandra.

06. Afstemmen samenwerking Regenboog
Vorige vergadering overleg met Sandra gevoerd over dit punt. Intentie is om fusie van de twee
scholen vanaf volgend schooljaar in te laten gaan. Daar wordt binnenkort een ouderavond voor
georganiseerd. Bedoeling is om op korte termijn samen te zitten met de OV van de Krommenhoek en
de OR van de Regenboog. Graag initiatief vanuit onze OV om een eerste brainstorm te organiseren,
voorstel datum doen. Vraag vanuit Elize of wij kunnen beslissen onder wat voor soort vorm we
verder gaan (OV of OR). Antwoord van Thekla is ja dat kunnen we gezamenlijk beslissen, ook de
ouders hierin meenemen. Esther benoemt verschil tussen OR en OV is o.a. dat er bij laatste vorm een
beslissing ligt bij de OV v.w.b. het budget vanuit de ouderbijdrage. Verder ook juridisch verschil. In
volgende overleg meenemen naar Sandra. Welke ruimte is er? Indien het nog niet op korte termijn
duidelijk is in wat voor vorm we verder gaan dan graag 1 brainstorm sessie, niet teveel tijd insteken
zonder duidelijkheid. Elize en Thekla nemen dit punt mee naar overleg met Sandra.
07. Mail ouders schoolverlaters/ AVG
Opmerking vanuit Sandra gehad over mail die naar ouders/ verzorgers schoolverlaters is verstuurd.
Mailadressen zijn voor alle ouders zichtbaar geweest. In strijd met AVG. 13 reacties gehad van
ouders, maar dit ging over wel of niet bedrag willen ontvangen. Over betrouwbaarheid maar 1 vraag
vanuit een ouder.
Wij zijn ons er als OV bewust van dat dit niet volgens AVG wetgeving is afgehandeld. We zijn hier
alert op in de toekomst. In het vervolg zorgen dat we vermelden in een mail dat gegevens van ouders
verwijderd worden na afhandeling van aangegeven betaling.
Voortel van Esther: volgend jaar een standaard tekst opmaken voor deze mail. Vragen of Monique
het via Parnassys verstuurd. Dan kunnen we ook niet in gedrang komen met AVG.
Sander verstuurd mail liefst vanuit penningmeester. Thekla geeft aan dat we voor oktober een mail
kunnen versturen via Parnassys dat er een afrekening aankomt vanuit mail van de Penningmeester.
Sander geeft aan dat er niet vanuit alle ouders/verzorgers van schoolverlaters een reactie is op de
mail die is verstuurd vanuit hem als penningmeester. We laten het zoals het nu is.
08. Planning en begroting thema’s
Afgelopen periode thema 3:
Sander heeft declaratie gehad van 2 onderdelen. Voorstelling 21-10 Heermansaurus onderbouw en
van 13-12 boxen voor de bovenbouw, boxen die zijn aangeschaft 335,20. (Data waarop geld is
overgemaakt)
Middenbouw: Qrabbleles nog bon te ontvangen vanuit onderbouw(290 euro). Zangles nog
geparkeerd (indicatie 250), rijksmuseum is niet doorgegaan (digitaal).
Onderbouw: Kikker in de kou thema voor onderbouw, (Indicatie kosten box van 150 euro
aangeschaft, nog geen bonnetje gehad).
Door de annulering van het bezoek naar Egypte zijn er in thema 3 geen kosten gemaakt. In zowel de
onderbouw, middenbouw als bovenbouw niet.

Komende periode thema 4:
Onderbouw en bovenbouw hebben nog geen aanvraag uitgave gedaan.
Aanvraag middenbouw voor 175 euro kosten bezoek vlindertuin in Gemert.
Laten we blijven benoemen naar Sandra/ bouwgroep-docenten dat er budget is en dat dit uitgegeven
mag worden door de bouwgroepen. Verder gaan we schema van thema’s in notulen meenemen. Dan
hebben we duidelijk overzicht. Valt op dat onderbouw minder uitgaven heeft in vergelijking met
midden- en bovenbouw.
09. Bespreekpunten met Sandra (i.v.m. afwezigheid bij dit overleg)
o Schoolfruit (bespreken met Sandra)
o Voortgang fusie en schoolgebouw (bespreken met Sandra)
o Hoe is onderwijsavond 24 januari geweest met politieke partijen (terugkoppeling vragen aan
Sandra) – graag overzicht voor ouders hoe politieke partijen staan tov onderwijs.
10. Rondvraag
(Esther) Ouderbijdrage: Esther geeft aan dat je bij de ouderbijdrage niet kunt aangeven waar je aan
mee wilt betalen. Sander kijkt voor volgende ouderbijdrage of dit wel opgesplitst aangegeven kan
worden.
Sander geeft aan dat er 125 ouders hebben betaald. Bijdrage van 31 leerlingen ontbreekt.
Sander vraagt of Esther rekening nummer nog doorgeeft
(Elize )Financiële zaken: Elize geeft aan dat er in overleggen financiële zaken geregeld naar voren
komen.
Sander geeft aan dat alle financiën open besproken moeten worden. Ook per onderdeel. Anders
gevaar dat het niet helder is voor ouders waar je als OV geld aan besteedt.
Aantal jaar geleden is er door penningmeester iets goedgekeurd waar achteraf niet iedereen het mee
eens was.
Thekla geeft aan dat er voor elke vergadering een overzicht kan worden gestuurd door de
penningmeester/ Sandra wat er wel of niet is uitgegeven of betaald per thema/ activiteit. Maakt dat
we sneller beslissingen kunnen nemen.
(Elize) Noodopvang: Wettelijk gezien is het incorrect om geen noodopvang te bieden aan ouders met
1 cruciaal beroep, dit is niet zo vastgesteld door de rijksoverheid. Punt om te bespreken met Sandra.
Lijkt een Platoo regel.
11. Nieuwe datum en vaststellen notulist
Datum volgende vergadering is op woensdag 9 maart 20 uur (is 6 april geworden), Elize notuleert.
12. Afsluiting
Thekla sluit om 21:40 uur de vergadering

Actiepunten

Wie

Wanneer

Sander vraagt na bij Sandra klassencadeaus

Sander

Februari 2022

Check of Sint en Kerst financieel zijn
afgehandeld

Sander

Agendapunt volgende
keer

In overleg met Sandra over vorm van
OV/OR

Elize en Thekla

Februari 2022

Overzicht van thema’s aan Sandra vragen

Thekla en Elize

Februari 2022

Overzicht van gelduitgaven thema’s

Sander

Voor verwerking van
notulen

In nieuwsbrief attenderen op
ouderbijdrage

Elize

Nieuwsbrief febr/mrt

Uitzoeken of ouderbijdrage opgesplitst kan
worden

Sander

Voor volgende
vergadering 9 maart

Bespreken van regel 2 ouders cruciaal
beroep – recht op noodopvang (via MR?)

Thekla en Elize

Februari 2022

AVG aanpassen (punt is afgehandeld)

Esther

Februari 2022

Jaarverslag: Speelgoedbeurs/ Sint en kerst
en juffendag

Uit nieuwsbrief
november/december

Februari/ Maart 2022

