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Aanwezig:
Bestuur OUVER:
-

Maarten VZ
Wycher Liason schoolprojecten
Stefan Fin
Martijn (20 u) Fin
Kamiel Sec

Namens ONS
-

Yvonne Woestenburg Directeur

Namens de Evenementen Commissie:
-

Sandra
Femke

Agenda:
-

Kennismaking Directeur ONS
Kennismaking met leden EC
Financien 2017-2018
Financien 2018-2019
ALV
Contributie euro 85 reacties
Leerlingenraad
MR
S.v.z. Projecten

Opening
Opening vergadering met welkom aan Yvonne, Sandra en Femke en dank voor hun aanwezigheid.
Wat is OUVER en wat doet OUVER?
Maarten geeft een uitleg over wat OUVER is en waar OUVER verantwoordelijk voor is. Hoe er
samengewerkt wordt met de MR en wat de Algemene Ledenvergadering van OUVER inhoudt. Met
welke begroting we werken en welke projecten op school door OUVER geiniteerd zijn.
Ter tafel komt dat de data van de ALV vergaderingen zullen veranderen zodat de begroting niet pas
achteraf in stemming gewbracht wordt in de ALV.
Tevens wordt besproken hoe de reactie is op de aangepaste ouderbijdrage (nu uniform per kind).
Reacties zijn overwegend positief. Uitleg over de bijdrage voor ouders met (een) kind(eren) in groep 8
aan het schoolkamp en dat OUVER daar euro 28,50,- aan bijdraagt. Voorstel in de nieuwe begroting is de
bijdrage van OUVER te verhogen. De bijdrage aan de BBQ in groep 8 zal daarom komen te vervallen.

De komende twee jaar voor het bestuur van OUVER staan in het teken van de processen van OUVER;
Communicatie, Financien.
Femke stelt voor de klassenouders uit te nodigen voor de ALV. Alle ouders ziin uiteraard uitgenodigd
voor de ALV van 13-11-2018.
Yvonne geeft een update van de lopende projecten, door OUVER en de ONS geinitieerd: Handenarbeid
is gestart en draait nu volop. De wifi problemen in school zijn verholpen en er is een evaluatie van het
project programeren geweest voor de zomervakantie (pilot in groepen 6 geweest). Er wordt
afgesproken dat de stand van zaken van programeren wordt opgepakt door de betrokken ouders,
leerkrachten en Wycher.
Maarten legt uit dat OUVER voorstander is van een jaarlijks zomerfeest maar dat er vanuit ONS geen
draagvlak was om dit jaarlijks te doen. Bestuur OUVER vraagt wat de positie van de directie van ONS
daarin nu is? Yvonne neemt dit in overleg en komt hierop terug op een later moment.
Sandra geeft aan dat de EC bezig is meerdere overtes aan te vragen en te bekijken voor het vervoer bij
het schoolreisje en vraagt of er budget is voor nieuwe Sinterklaas en Kerstversiering. De
penningmeesters geven aan te willen vernemen hoeveel er nodig is. Er lijkt wat ruimte in het budget te
zijn maar dit moet bij de ALV nog goedgekeurt worden.
Yvonne verteld dat Evert (concierge) graag nog een aantal bakken in de kassen wil hebben. Voorgesteld
wordt dat Evert een begroting aan OUVER zal aanreiken (is ruimte in budget Sustainability). Tevens
verzoekt OUVER dan ook een begroting voor verwarming in de kas aan te reiken.
Maarten vraagt aan Yvonne wat de stand van zaken is t.a.v. het verzoek uit de leerlingenraad over een
panna veldje op het voorplein?
Yvonne geeft aan dat er over gesproken is maar dat momenteel wordt onderzocht om het schoolplein
aan te passen naar een koningsplein. Maarten zal dit in de aankomende MR vergadering – waar OUVER
te gast is- ter bespreking voorleggen zodat dit op de ALV van 13-11-2018 in stemming kan komen.
Afscheid van Yvonne, Sandra en Femke
Aankomende AL vergadering van OUVER op 13-11-2018
Afgesproken wordt dat Kamiel een flyer maakt voor de uitnodiging en deze via de klassen whatsapp
groepen zal delen (naast de gebruikelijke route).
Kamiel verzoekt ONS (Marije) of bestuur OUVER weer over een sleutel kan beschikken.
Wycher zal Evert uitnodigen voor de ALV om wat over de kas te vertellen i.h.k.v. de lopende projecten
OUVER doet weer een oproep aan de ouders om een voorstel voor nieuwe projecten in te dienen op de
ALV van 13-11-2018. Budget voor een nieuw project is maximaal euro 5.000,- en een project moet aan
een aantal criteria voldoen:
-

Duurzaam zijn
Lang-/meerjarig zijn
Een project zijn waar alle groepen (op den duur) profijt van hebben
Uitgewerkt zijn als voorstel, inclusief budgetering.

Bestuur spreekt af op 7-11-2018 om 18.30 uur bij elkaar te komen ter voorbereiding op de ALV en ten
afscheid van Jeroen.
Kamiel neemt contact met Vz EC (Meike) op over hapje en drankje tijdens ALV en vergadering bestuur.
Stefan gaat met Maarten mee naar de MR vergadering op 18-10-2018.

