Oudervereniging
Scheelenstraat 100
6369 VZ Simpelveld

Notulen vergadering OV Basisschool de Meridiaan, 9 mei 2022

Aanwezig:
Medezeggenschapraad/ Team:
Team:
Afgemeld:
Afwezig:

Claudia, Kirsten, Irene, Mandy, Nicole
Manon S.
Carla, Manon F.
Ilona, Natascha, Maud, Melanie,
Martine, Myrna, Eleni

1. Opening
Woord van welkom door voorzitter.
2. Korte terugkoppeling van de jaarvergadering d.d. 1-11-2021
Tijdens de laatste jaarvergadering hebben er een aantal wisselingen plaatgevonden
in het dagelijks bestuur. De functie van voorzitter is nu toegewezen aan Kirsten Wolf
en de functie van secretaris is nu toegewezen aan Nicole Schmitz-Franssen.
De ouderbijdrage voor het huidige schooljaar is tijdens de jaarvergadering
vastgesteld op 15 euro.
3. Notulen 06-10-2021
Notulen zijn verder niet meer besproken, daar dit al te lang geleden is.
Bij deze wel vastgesteld met dank aan de notulist.
4. Ingekomen stukken
-

Kvk wijzigingsformulier
UBO aanvraag en bevestiging
Brief gemeente: betreffende toegekende subsidie 2022 (subsidie ook reeds
ontvangen)
Brief gemeente: Aanvraagformulier subsidie 2023
Bedankkaartje ivm communie van fam Harmsen (2021)

5. Terugkoppeling overleg DB met Directrice Janine (staat gepland voor 18 mei)
6. Mededelingen vanuit de directie
Geen
7. Terugkoppeling activiteiten

Sinterklaas/Kerstviering/Paasviering:
Bij al deze activiteiten is het concept van een circuit gehanteerd waardoor kinderen
de hele dag bezig zijn met verschillende activiteiten afgewisseld met tussen door iets
lekkers te eten.
Dit concept valt bij de kinderen erg in de smaak. Ze zijn constant bezig en er is geen
overschot aan eten over. (kinderen nemen ook genoegen met een prikker)
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Hierdoor hebben we kunnen investeren in extra spullen, die ieder jaar opnieuw
gebruikt kunnen worden en waar door de kinderen veel plezier aan beleefd wordt,
zoals de opblaasbare kerstboom en de opblaasbare paashaas.
Carnavalsviering.
Uitroepen van de Prins en Prinses was, ondanks de aanpassingen die nog nodig
waren ivm covid toch leuk. Er is een alternatieve optocht geweest.
Koningsspelen zijn verandert in een sportdag gepland op 10 juni a.s..
Deze dag zal geheel door studenten worden verzorgd voor de kinderen. Het is op dit
moment nog niet duidelijk waar deze sportdag precies zal plaats vinden. Bij school
of op de sportterreinen. Dit zal tzt worden gecommuniceerd.
De 10e juni is een vrijdag; waarop de kleuters vrij zijn. Zij zullen op een andere dag
sport en spelactiviteiten gaan doen.
Schoolreisjes voor groep 1 t/m 7 zullen dit jaar weer plaats vinden, enwel op vrijdag
17 juni. Dit regelt school verder zelf. Financiële bijdrage vanuit de OV zal er wel zijn.
Groep 8 gaat op schoolverlaterskamp.
Laatste schooldag
Dit zal verdeeld worden over de maandag, dinsdag en woensdag in de laatste
schoolweek.Het exacte programma hiervoor is nog niet duidelijk.
Op donderdag (laatste schooldag) zal elke klas zelf afscheid van zijn/haar
juf/meester hebben en zal met name ook in het teken staan van het afscheid van
groep 8, onze schoolverlaters.

8. Mededelingen MR
Dit punt werd naar voren gehaald in de vergadering op verzoek van Manon S.
De MR is bezig met de verkiezingen en dat zal ook gecommuniceerd worden via Isy.
MR heeft bezoek gehad van een delegatie van de GMR om zich voor te stellen aan
de MR.
In het verleden is er eens de vraag gesteld bij de MR of schoolzwemmen tot de
mogelijkheden behoord. Hier is echter nooit een terugkoppeling over geweest,
vandaar dat dit nog even wordt aangehaald.
Om diverse redenen vindt er geen schoolzwemmen meer plaats:
- Geen zwembad in het eigen dorp/ in de buurt
- Om verzekeringstechnische redenen
- Het vervoer van en naar het zwembad te kostbaar
- Ouders kunnen tegenwoordig indien er iets van een
compensatie/tegemoetkoming in kosten voor de zwemlessen noodzakelijk of
gewenst is, dit zelf doorgeven bij de gemeente / het betreffende zwembad.
9. Financiën:
Penningmeester geeft aan dat de ouderbijdrage voor 90 % ongeveer is voldaan door
de ouders.
Tevens is het saldo positief en hebben we ook nog wat reserves. Dit maakt dat
komend schooljaar de ouderbijdrage waarschijnlijk wederom gehandhaafd kan
blijven. Dit zal definitief besloten worden in de jaarvergadering.
Vorig jaar is het idee geopperd om een mobiel pin apparaat aan te schaffen, die
gebruikt kan worden bij OV-activiteiten.
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Penningmeester Irene heeft hier al eerder enig onderzoek naar gedaan en vanavond
is besloten om zo’n mobiel pin apparaat voor de OV aan te schaffen.
10. Voorbereidingen activiteiten:
-

Wandel 2-daagse: Deze zullen definitief plaatsvinden op 2 en 3 juni. Dat is al
redelijk snel. Werkgroep met Kirsten, Claudia, Mandy en Nicole zullen dit verder
oppakken. Er zal nog een mail gestuurd worden naar overige OV-leden ivm extra
hulp die noodzakelijk zal zijn op beide dagen.

-

Mogelijkheid voor extra activiteit inventariseren: Er zal contact gezocht worden
met de klimboom om navraag naar de mogelijkheden te doen. Op basis daarvan zal
besloten worden of er al dan niet dit schooljaar nog een extra activiteit kan
plaatsvinden.
Laatste schooldag/week (in week 29): Carla zal laten weten wat er dan precies zal
gaan gebeuren per mail. OV zal wel al eens informeren of er een leuk extraatje
geregeld kan worden voor de kinderen.
Weer naar schoolfeest (3e vrijdag na de grote vakantie op 23 september) zal
ook weer gaan plaats vinden: De verenigingen zullen hiervoor weer benaderd
gaan worden voor de start van de zomervakantie.
Indien er nog andere suggesties voor verenigingen e.d zijn, horen we dit graag per
mail en met de gegevens van een contactpersoon.

-

-

De jaarvergadering zal worden gehouden op 29 juni om 20.00u.
Hier volgt nog een uitnodiging van.
Evaluatie aanpak activiteiten en tijdstip OV-vergadering
Het is gebleken dat het start-tijdstip van 19.00u. vaak niet haalbaar is voor OV-leden,
vandaar dat ervoor is gekozen om vanaf komend schooljaar weer terug te gaan naar
een start tijdstip van 20.00u.
Ook de opkomst op maandag- en dinsdagavond is minimaal, vandaar dat weer
teruggeschoven wordt naar de woensdagavond.
Tot slot zal er aan het begin van het schooljaar weer een indeling gemaakt gaan
worden met kleine subgroepjes per buitenschoolse activiteit, voor de organisatie van
de binnenschoolse activiteiten mailt Carla tijdig wat de bedoeling is zodat een ieder
zich hiervoor tijdig kan aanmelden om mee te helpen.
11. Rondvraag
Geen vragen
12. Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering om 21.00u. en dankt iedereen voor de aanwezigheid.
Volgende vergadering is de jaarvergadering op 29 juni 2022 om 20.00u.
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