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

woensdag 6 april 2022
Sander de Veer, Talmastraat 18 Breugel
20:00 uur
Thekla Essers, Sander de Veer, Esther Mayntz, Elize van Maar (digitaal)
en Frederiek van Maar, Sandra Buys
Elize van Maar

Afwezig:
Notulist:

01. Opening
Thekla opent de vergadering om 20:17u.
02. Aanvulling op agenda/ mededelingen
Geen aanvullingen op de agenda. Geen mededelingen.
03. Goedkeuring notulen 2 februari 2022

•

•
•

Opmerking Blz. 1: thema sinterklaas: er komt nog een kostenpost voor Sinterklaas.
Deze moet nog verrekend worden. Het is nog onbekend of dit binnen het budget
valt.
Het is wenselijk: Bij elke activiteit is het prettig als de bonnetjes binnen een maand
bekend zijn bij de OV.
Sinterklaas: zie bovenstaand punt.
Kerst: volledig afgehandeld. De kosten van het thema is binnen het budget
gebleven.

04. Afronding activiteiten (zie bijgevoegd themaplanning)
•

•

•

Onderbouw : de onderbouw heeft verschillende activiteiten binnen en rondom de
school gedaan. Dit heeft mede te maken met verschillende personeelswisselingen.
De financiering is rond.
Middenbouw thema voorjaar: ze hebben verschillende kleine activiteiten gedaan. Dit
mede met hulp van ouders. Rekening van de huifkar komt nog. Verder is de
financiering rond.
Thema bovenbouw (thema vrijheid): de financiering is rond.

Aankomende thema’s
onderbouw: geen verzoeken
middenbouw: geen verzoeken
verzoek bijdrage bovenbouw busvervoer en mogelijk deel excursiekosten.
besproken dat dit nog overwogen wordt.
Thekla heeft een overzicht van de thema’s gemaakt. Zie bijgevoegd.

05. Voortgang Fusie en schoolgebouw
Document is voorgelegd aan de MR. Feedback is verwerkt op punten als personele planning, etc.
100%, 75%, daarna terug op leerlingenaantal.

Het is nog niet bekend hoeveel groepen er na de fusie zullen starten in het nieuwe schoolgebouw.
Schoolgebouw voor 10 groepen ontworpen
Voorstel voor nieuwe schooltijden wordt (verplicht) voorgelegd aan de oudergeleding ouders binnen
de komende maanden. Beide scholen hebben een andere visie op de nieuw aan te nemen aan
schooltijden.
Zaken als hoeveel onderwijsuren, pauzetijden en studiedagen zijn discussiepunten.
Uitgangspunt is om een voorstel te formuleren waar beide scholen zich in kunnen vinden.
Nieuwbouw: omgevingsvergunning is aangevraagd. Avond met omwonenden is op 10 maart
geweest: punten als parkeren en zichtbaarheid gebouw zijn besproken. Aanbesteding aannemer,
aanleveren bouwmaterialen is vanwege de tijd spannend.
06. Slotfeest
Regenboog wil graag een slotfeest geven, als zijnde het einde van de regenboog. Vraag is: gaan we
twee slotfeesten geven?
Thekla: idee om het slotfeest van de krommenhoek op dezelfde dag te organiseren als dat van de
regenboog en een gezamenlijk moment te organiseren met de regenboog.
Sandra: ik wil graag een ontmoeting tussen beide scholen realiseren.
De OV: wil graag samen met de Krommenhoek een moment om het slot van het jaar te vieren.

07. Fusie
a.
Nabespreken overleg met OR RBG (Sander bijpraten over gemaakte keuze)
Stichting/ OR heeft de voorkeur.
Financieel niet eindverantwoordelijk, penningmeester en voorzitter blijft.
de activiteiten binnen de school worden door de ouderraad, samen met de docenten
besproken en verder uitgezet naar betrokken ouders.
Financiële afwikkeling van de ouderbijdrage ligt bij school, niet meer bij de OV.
a.
Procedure beëindigen vereniging
Thekla: De OV kan zichzelf niet opheffen, alleen de ALV kan dit. Er moet sowieso
gewacht worden op het jaarverslag. We willen de notaris vragen om advies over de
stappen die er genomen moeten worden.
Het is prettig als er inzage is in de financiële stand van de OV en OR. Het is fijn als
beide penningmeesters bij elkaar komen.
a.
Opstarten nieuwe stichting (wat in ons inziens nodig)
Sandra: Er komt mogelijk een nieuw BRIN nummer.
De statuten moeten mogelijk opnieuw opgesteld worden samen met de notaris.
a.
Deelname nieuwe stichting

08. Rondvraag
09. Nieuwe datum en vaststellen notulist
Datum volgende vergadering is op woensdag 15 juni 20 uur, Elize notuleert.
10. Afsluiting
Thekla sluit om 21:47 uur de vergadering

Actiepunten

Wie

Wanneer

Sander vraagt na bij Sandra klassencadeaus

Sander

Februari 2022

Check of Sint en Kerst financieel zijn
afgehandeld. Kerst is afgehandeld. Sint zie punt
activiteiten.

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
Inmiddelsis er naar ouders 4x een herinnering
verstuurd. Besproken dat we geen nieuwe
herinnering sturen.

Elize

Nieuwsbrief
febr/mrt

Uitzoeken of ouderbijdrage opgesplitst kan
worden: we verschuiven dit punt naar volgend
schooljaar.
sandra: vragen aan ouders waar dat de
ouderbijdrage aan besteed dient te worden.

Sander

Sept./okt.

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

Thekla en Elize

Februari 2022

AVG document aanpassen.

Esther

April/ mei 2022

Jaarverslag: Speelgoedbeurs/ Sint en kerst en
juffendag

Uit nieuwsbrief
november/december

Februari/ Maart
2022

Bijeenkomen beide penningmeesters.

Sander

Advies inwinnen bij de notaris over de nieuw op
te starten stichting
Jaarverslag: binnen activiteiten onderbouw oa
pizzamaken,
13-4 maken tijdspad over fusie OR en OV

OV en OR

13-4 bespreken hoe het slotfeest in te vullen.

OV en OR

Themaplanning
Groep 1-2-3
Rikkie en zijn vriendjes
(gouden weken)

Groep 4-5
Back to school
(gouden weken, verkeer)

Groep 6-7-8
Samen sterk
(gouden weken,
samenwerken, EU,
grenzen)

Week 40-46 (KBW)

Worden wat je wil
(beroepen, KBW)

Ziek zijn/eigen lichaam
(zintuigen, huid,
geraamte, spieren etc)

Proefjeslab (elektriciteit,
laser, vloeistoffen)

Week 47-51

Doen alsof (toneel,
muziek, drama, sint,
kerst)

Egyptenaren
(geschiedenis)

Pruiken en revolutie
(geschiedenis)

Week 2-8

Kikker in de kou (winter,
weer seizoenen)

Landen van de wereld
(aarde, eten, rivier)

Klimaat kwesties
(verschillende klimaten)

Week 10-16

Regenboogsoep (eten
en drinken)

Voorjaar (dieren, bollen,
bloemen, lucht,
seizoenen, grassen)

Lentekriebels
(voortplanting van dieren,
mensen en planten,
seksuele voorlichting)

Week 36-39

Groep 7/8
Vrijheid
(oorlog, bevrijding,
verbondenheid)
Week 19-25

Waar is de trap
(buitenspelen, verkeer)

Zeerovers (water, boten,
geschiedenis)

Natuur
(slimme sporters)

Week 26-29

Afsluiting schooljaar

Afsluiting schooljaar

Afsluiting schooljaar

