
Notulen overleg oudervereniging Kindcentrum Wereldwijs

Aanwezig ; Sabrina (meekijken), Laura, Annemiek (voorzitter), Annemarie, Loïs en Marjolein
Afwezig ; Paul en Hanneke
Datum ; 11-10-2021, 20.00uur
Locatie ; Kindcentrum Wereldwijs
Notulist ; Laura

Agenda

1. Vanuit MR Geen nieuws

2. Vanuit Team Er zijn boodschappen over van het kamp, wat zullen wij hier mee doen? OV

uitgelegd dat je de boodschappen terug kan brengen naar de supermarkt en geld retour

ontvangt. Dit is inmiddels ook gebeurd.

3. Verdeling bestuursfuncties

Voorzitter Annemieḱ
Penningmeester Laura (met versterking - vacature)

Secretaris Sabrina

Vice voorzitter ?? Paul of Hanneke ??

Linda is gestopt bij de OV.

Actie school: algemene toegang regelen voor office omgeving OV voor alle leden. Nicole

gemaild 21/11/2021

4. Terugblik ALV 5 ouders aanwezig, prima bijeenkomst en hebben diverse zaken kunnen

regelen. Zie hiervoor ook de notulen van deze vergadering.

5. Terugblik kascontrole is uitgesteld maar heeft inmiddels plaatsgevonden op
2/11/2021.

6. Contributie 21/22 Plaatsen nieuwsbericht op social schools. Laura stelt tekst op en
levert deze aan voor plaatsing na de herfstvakantie aan Loïs en Nicole.

Vraag Nicole, status C@lvin ⇒ actie Loïs en Marjolein
en actie leerlingenlijst ⇒ actie Laura

7. Wie werkt de website bij? (notulen erop etc) NIeuwe website is nog steeds niet actief.
Jug Karin Rombouts gaat de notulen plaatsen op de website.

8. Berichtgeving wereldnieuws Bij ellke berichtgeving / wereldnieuws willen we ook
vanuit de OV een berichtje doen. Wie wil hiervoor een stukje schrijven?
Actie Loïs navragen bij Nicole hoe vaak komt deze berichtgeving?

9. Gezamenlijk bestand archief ov Is mogelijk in de MS office omgeving van Scale -
binnen ons mailadres. Actie uitzetten bij Nicole. 21/11/2021 gemaild.



10. Werkgroepen Lilian ondersteunt bij kerst. Sabrina wil helpen met Sinterklaasfeest en
Koningspelen.

Werkgroep schoolreis is nog niet opgestart. 102 leerlingen zullen dit jaar meegaan.
Ideeen voor de werkgroepen SInterklaas / Kerst en schoolreis besproken en de
werkgroepen plannen een data voor uitwerking van de activiteiten.

Kelder opruimen: wordt opgepakt en is inmiddels gedaan door Hanneke en Laura

11. Rondvraag

Wijziging van de statuten is onderhanden bij de notaris en Annemiek. Zij wacht op reactie van

Nicole i.v.m. wijziging van de naam.

Project NLdoet wordt opgevolgd door Loïs i.v.m. tijdig aanvragen van de subsidie.

Datum volgend overleg; 14 december 2021 om 20:00 via Teams

Actiepuntenlijst

Wat Wie Wanneer
Info vanuit de MR Annemarie Voor elke vergadering
Werkgroepenlijst compleet
maken en aan team sturen

Annemieke Zsm

NL-doet budget Lois
KvK en bankgegevens aan laten
passen

Annemieke Na de ALV

Functies binnen de OV Allen Volgende vergadering (11 okt)
Hulpouders oproepen Sint &
kerst

Zie werkgroepen Na 11 oktober

Website bijwerken Team
Statuten Annemieke Onderhanden


