
Agenda overleg oudervereniging Kindcentrum Wereldwijs 

Aanwezig ; Annemieke (vz), Laura, Maike, Annemarie, Hanneke, Marjolein 
Afwezig  ; - 
Datum  ; 21-09-2022 
Locatie  ; Lokaal Wereldwijs 
Notulist ; Hanneke 
 

Agenda 

1. Vanuit MR  

Voor 1 oktober gaat eerste mail over bijdrage oudervereniging de deur uit. (in oktober komt 

de kinderbijslag). Nicole zorgt dat de mail verstuurd wordt.  

 

2. Vanuit Team  

Marjolein gaat 2 dagen per week op Olof Palme werken, 1 dag Wereldwijs. Nicole gaat de 

taak van Marjolein binnen de OV waarnemen. Per activiteit sluit de betreffende leerkracht 

ook aan bij overleg.  

 

3. Nieuw lid 

Maike wil graag lid worden van de OV. Vandaag woont ze het eerste overleg bij. Na 

stemming op de ALV kan ze officieel toetreden.  

 

4. Verdeling bestuursfuncties, werkgroepen 

Functies:  

- penningmeester blijft Laura,  

- secretaris <vacant>, (mail checken ongeveer 2x per maand, post wordt meestal door 

school meegegeven aan de kinderen voor Annemieke of Laura). Maike wil deze functie 

eventueel op zich nemen als ze officieel lid is geworden.   

- voorzitter Annemieke,  

- vicevoorzitter Hanneke,  

- lief en leed Annemarie.  

Werkgroepen: leerkrachten en data zijn al ingepland door Nicole. Leden van de OV worden 

ingevuld en definitieve verdeling werkgroepen zal worden rondgestuurd.  

 

5. Begroting 22-23 

Laura licht het financieel overzicht 2021/2022 en begroting 2022/2023 toe.   

Budgetten akkoord. Begroting is rond en akkoord. Tijdens de ALV worden de jaarstukken van 

2021/ 2022 en de begroting 2022/2023 besproken met de leden. De OV zal komend 

schooljaar voor uitdagingen komen te staan, omdat er vanuit Stichting leergeld geen 

vergoedingen meer zullen komen. Voor de OV Wereldwijs is dit een verlies van ongeveer 

10%. Wij zijn nog op zoek naar oplossingen. Ideeën zijn welkom. 

 

 

 



6. ALV 

ALV is op woensdag 12 oktober om 20:00 online via Teams. Alle stukken zijn voorbereid en 

(bijna) klaar om verzonden te worden met de uitnodiging.  

 

7. Schoolkamp 

Lastig om met 35 euro per kind een kamp te organiseren. Er is een verzoek gekomen voor 

meer budget. Dit hebben we voor dit schooljaar eenmalig kunnen toekennen doordat de 

kosten van afgelopen schoolkamp minder waren dan begroot.  

 

8. Fusie Jongleren 

Voorzitter en penningmeester van OV van beide scholen plannen een overleg. Vooral het 

financiële gedeelte kan lastig zijn. Komend schooljaar zal er alvast een nieuw plan gemaakt 

worden voor de opzet voor de ov. Dit plan zal later in het jaar via een ALV voorgesteld gaan 

worden, waarschijnlijk tijdens een fusie bijeenkomst. 

 

9. Rondvraag 

- 

 

Datum volgend overleg; 9 november 20:00, locatie volgt.  

 
Actiepuntenlijst 

Wat  Wie  Wanneer   
UBO Laura, Annemieke  
Werkgroepenlijst  Annemieke Eind september 
 ALV  Allemaal aanwezig, 

presentatie Annemieke, 
financieel Laura, notulen 
Hanneke 

 12 okt 22 

 Fusie Annemieke, Nicole    

 
 


