Oudervereniging
Sterrenpad 't Ven
Notulen vergadering oudervereniging

10 maart 2021

Vergadering via Teams
Aanwezig:
Ouders:
Bianca van Wijlick, Ellis van Dijk, Marieke Peeten,
Charlot Roodbeen, Daniëlle Janssen, Marjan Peeters
Later ingebeld: Yvonne Hendrikx, Marjan Peeters
Team:

Marianne Janssen

Afgemeld:

-

1. OPENING
Bianca heet iedereen welkom.
2. NOTULEN VERGADERING OUDERVERENIGING D.D. 06-10-2020
Er zijn geen op- of aanmerkingen.
3. AFSPRAKENLIJST
Geen openstaande afspraken.
4. MEDEDELINGEN/ INGEKOMEN EN UITGEGANE STUKKEN
Ingekomen stukken:
• Geen.
• Leden OV: Marieke doet nog 1 schooljaar mee en Bianca nog 2 schooljaar.
Uitgegane stukken:
• Notulen van de oudervereniging 06-10-2020
5. WERKGROEPEN:
Verkeersouders
Boris zou met Maartje bezig zijn om dit op te pakken. Status is even onbekend. Er is ook contact
geweest met de politie om hier contact over op te nemen. Ook heeft Boris de afgelopen weken een
aantal ouders aangesproken. Betreft met name ook veel nieuwe ouders; advies blijven aanspreken
en bespreekbaar maken.
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6. ACTIVITEITEN TOT NU TOE; HOE VERLOPEN?
Sintermerte
Goed bevallen; ging helemaal goed met de wafels 😊
Sinterklaas
Dit jaar was er een andere Sinterklaas. De interactie met de kinderen was anders, maar de Pieten
waren erg leuk en zeer geslaagd. Cadeautjes namens de kinderen waren ook zeer geslaagd. Heel
fijn dat dit nog net voor de lockdown door heeft kunnen gaan.
Kerstviering
Dit is door de lockdown niet door kunnen gaan. Op de laatste schooldag hebben de kinderen wel
nog via “Astebleef” een gebakje gekregen en dit vonden de kinderen erg leuk. “Astebleef” was erg
prettig in de samenwerking en flexibel in meedenken.
Centrale aanmelding
Bianca heeft alles meegekregen via de e-mail. Er is een virtuele rondleiding beschikbaar (staat nog
steeds op de website). Daarnaast ook een informatie ochtend online en dat is positief ontvangen.
Op dit moment ongeveer net zoveel aanmeldingen als het vorige schooljaar (tussen de 20-22
kinderen). Wat ook positief is, is dat er veel aanmeldingen komen van kinderen die niet in ’t Ven
wonen (maar in de buurt van Kleurrijk, van op de berg en vanuit Velden). Dit kan met name ook te
maken hebben door de samenwerking met “van Harte” wat dus positief brengt .
Carnavalsviering
Het was lastig om dit te organiseren. Voor iedere leerling was er een pakje drinken en chips en een
gekleurde waaier voor de onderbouw. Voor de bovenbouw iets leuks kopen was lastig met gesloten
winkels. Uiteindelijk zijn het knikkers geworden. Kinderen zijn uiteindelijk niet verkleed naar school
gegaan, ook omdat er verder geen activiteiten waren.
7. KOMENDE ACTIVITEITEN
Paasviering
Overleg staat gepland op 11-3. Vanuit de kerk willen ze wel wat organiseren.

Koningsspelen
Eerst even kijken wat de mogelijkheden zijn, we gaan er ons best voor doen. Als alles ‘normaal’ is
dan op vrijdagochtend een gesubsidieerd ontbijt. Groep 1/2 doen hieraan niet mee en hebben op
donderdag een alternatief, hieraan zal de OV niet mee organiseren.
Schoolreisjes
Marianne gaat even bij school navragen wat de status is. Of we eventueel al voor moeten
reserveren en wanneer er een vergadering plaats gaat vinden.
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Groep 6/7 Toverland
Hier hebben van vorig jaar nog een tegoedbon van € 775, dus wanneer Toverland open is hier zeker
gebruik van gaan maken. Toverland ook niet voor de lagere groepen want dan blijft het niet meer
speciaal. Mede-organisator: Peggy-Jane
Groep 4/5 Valkenier bevalt heel goed! Maar is deze nog open? Valkenier is heel overzichtelijk.
Charlot gaat binnenkort namens haar eigen school bij BillyBird (Volkel bij Uden) kijken of dat
eventueel een alternatief is. Mede-organisator: Yvonne?
Groep 1/2/3 Kitzkenberg? Mede-organisator: Daniëlle?

8. MEDEDELINGEN TEAM
Vreedzame school
Aankomende maandag (15-03-2021) is er een nieuwe bijeenkomst waar Charlot en Peggy-Jane bij
aansluiten. Het wordt gewaardeerd dat er ouders bij aangesloten zijn en ook meedenken aan
acties.
Lei Seuren – Social media
Marianne heeft Lei Seuren benaderd en in april volgt er een officiële uitnodiging voor ouders
(ongeacht welke klas de leerlingen zitten). Deze bijeenkomst is vrijwillig. Groep 6-7-8 krijgen ook
een les in april van Lei Seuren. Hij gaat dan lesgeven over social media en cyberpesten.
Vraag over de tweede lockdown, hoe hebben de ouders vanuit de OV dit ervaren?
Als team zijn er van tevoren algemene richtlijnen opgesteld, wat wordt van de leraar verwacht en
wat is er praktisch mogelijk. Ook werd er goed gekeken wat is voor de ouders handig is, zoals
afstemming in tijd dat niet iedere klas op hetzelfde tijdstip instructies ging geven.
Algemene terugkoppeling van de ouders van de OV: dit was een grote verbetering vergelijkend met
de 1e lockdown. Iedere klas lijkt het wat anders aangepakt te hebben.
Peggy-Jane: Vanuit de MR kwam er de vraag of de notulen van dit schooljaar nog beschikbaar
kwamen.
Antwoord: de notulen komen altijd online (maar laatste update lijkt oktober 2019 à 2020 notulen
staan er wel ergens tussenin maar niet overzichtelijk). Meneer Coen moet hier achteraan gaan, Ellis
neemt dit met hem op.
Het financiële overzicht is ter beschikking bij Boris. Daniëlle schakelt met Ellis wat hier precies
verwacht wordt. (Actie [2021-01] en actie [2021-02]).
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Marieke: Op dit moment is er een continue rooster. Is er al een besluit genomen of dit tot het einde
van het schooljaar blijft, vooral voor zelfstandige ondernemers is het prettig dit te weten i.v.m.
planning werk. En gaat het continue in de toekomst nog veranderen?
Antwoord Marianne: hoe lang dat dit jaar nog blijft, is nog niet duidelijk. Maar ze verwachten dat
dit tot de meivakantie blijft zoals het is. Maar er komt binnenkort wel (ook via de MR) een enquête
beschikbaar naar alle ouders waarin deze vraag gesteld wordt aan de ouders, wat hun voorkeur
gaat zijn.
Daniëlle: de ouderbijdrage is na de reminder op ongeveer 75% ontvangen.

De volgende vergadering is: dinsdag 10 juni 2021
9. RONDVRAAG EN SLUITING
Geen vragen.
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DATUM VOLGENDE VERGADERING:

Dinsdag 10 juni 2021
19:30 UUR – STERRENPAD

AFSPRAKENLIJST
NR.

OMSCHRIJVING

WIE

[2021-01]

Notulen online plaatsen en volgorde ervan aanpassen

Ellis en Coen

[2021-02]

Financiële rapportage via Boris beschikbaar stellen

Daniëlle

Notulist: Daniëlle Janssen
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