
Notulen overleg oudervereniging Kindcentrum Wereldwijs 

Aanwezig ; Annemieke, Laura, Annemarie, Hanneke, Lois, Paul 
Afwezig  ; Marjolein 
Datum  ; 14 september 2021 
Locatie  ; Digitaal (Teams) 
Notulist ; Hanneke 
 

Agenda 

Ten eerste: Linda legt haar functie neer door persoonlijke omstandigheden. Sabrina van Herpt 

(moeder van Elin gr 1) heeft interesse om in het bestuur te komen.  

De leerkrachten die in de OV zitten zijn Lois en Marjolein. Zij zullen afwisselend bij de vergadering 

zijn.  

1. Vanuit MR  

Er is nu geen vertegenwoordiging vanuit de MR. Annemarie zal voor elke vergadering contact 

opnemen met de ouder (Simone) in de MR om de nodige informatie te verkrijgen. 

2. Vanuit Team  

Maandag stond de schoolfotograaf gepland, deze is helaas ziek. Annemarie weet Danielle van Dijk uit 

Waalwijk. Lois pakt dit verder op. Financieel loopt dit ook via school. Staat inmiddels gepland voor 

begin november.  

3. Verdeling bestuursfuncties  

Het verdelen van de functies voor het nieuwe jaar doen we op een later moment. Sabrina wil 

misschien ook nog een functie oppakken.  

4. ALV 21 september   

Presentatie voor de ALV is bijna klaar. Concept statuten is binnen. Huishoudelijk reglement is ook 

aangepast. Jaarverslag is af. Financiële stuk moet nog naar gekeken worden. Zie volgende punt. 

5. Financieel/ Prognose 2021-2022  

De concept financieel overzichten 2020/2021 en begroting 2021/2022 zijn besproken. Met enkele 

aanpassingen zijn de concepten akkoord om in de ALV te bespreken.  

Er is voor gekozen om het budget voor het schoolreisje 2020/2021 door te schuiven naar schooljaar 

2021/2022 en dit samen te voegen met Wereldwijsdag. De begroting 2021/2022 is verder in lijn met 

voorgaande jaren.  

Kascontrole wordt z.s.m. geregeld. 

6. Website   



Er ontbreken notulen op de website, ook statuten en reglement van de OV staat er niet meer op. 

Website bijwerken is de taak van de leerkracht die in de OV zit. Er komt een nieuwe website voor de 

school vertelt Lois, Nicole is hiermee bezig.  

7. Schoolkamp budget en gang van zaken 

Besproken onder punt 5. Groep 7/8 gaat om het jaar op kamp met overnachting, en het andere jaar 

wordt er een leuke dag zonder overnachting georganiseerd. Paul is ondersteunend in de organisatie 

van het schoolkamp dit jaar.   

8. Schoolreisje plannen?  

Pakken we later op, dit zal plaatsvinden op 24 mei.  

9. Werkgroepen verdelen 

Document werkgroepen wordt ingevuld met OV leden en Lois zorgt dat de teamleden hier ook 

ingedeeld worden.  

10. Rondvraag 

Ouders kunnen de school weer in dus Laura en Hanneke gaan binnenkort de kelder opruimen.  

Datum volgend overleg; 13 oktober 20:00 op school.   

 
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 (13 okt) 
Kelder opruimen Hanneke en Laura September/oktober 
Hulpouders oproepen Sint & 
kerst 

Zie werkgroepen Na 13 oktober 

Website bijwerken Team  

 


