
 

Notulen OV/TOP-overleg maandag  18 februari 2020 

 

Lokatie: De Ster 

Tijdstip: 20:00u 
 Onderwerp 
 Aanwezig 

Carla,  Elea (voorzitter) Judith (secretaris). 
Rachel, Marloes, Linda  (uco’s) 
 

1 Opening en agendapunten toevoegen 

Er worden geen agendapunten toegevoegd. 
 

2 Notulen 

De notulen van vorige keer worden goedgekeurd. 

3 Financiën 

Geen bijzonderheden.  

4 Uco’s 

Geen bijzonderheden. 

5 Terugkoppeling MR 

Er is vanuit de MR niemand aanwezig. Er wordt geen terugkoppeling gedaan.  

  

6   Schoolapp 

Deze werkt goed.   
 

7 Vicevoorzitter  

Dit agendapunt schuift door naar de volgende vergadering.  

8 
 

Werkgroepen 

Sinterklaas: Hier is niets meer over terug gehoord. Patrick (vertegenwoordiger) is afwezig. 
Viering rond kerst: De meeste communicatie is over de mail gegaan. De huidige invulling is dit jaar positief 
ontvangen. Ook zijn er ideeën geïnventariseerd voor volgend jaar. Er wordt een datum geprikt voor een 
evaluatie met alle ouders die zich voor deze werkgroep hadden aangemeld.  
Carnaval: Dit loopt goed. 
Kamp: ivm de laatste vergaderdatum die te dicht op het kamp zit zal de evaluatie volgend schooljaar plaats 
vinden. 



Fotograaf: Alle handtekeningen lijsten zijn inmiddels binnen. Op 7 april komt de schoolfotograaf. Er moet nog 
een rooster worden gemaakt voor die dag waarin rekening wordt gehouden met het gymrooster. Mogelijk kan 
Laura hierbij helpen. Dorien zal nog worden gevraagd of zij het draaiboek nog heeft. 
Judith zal de uco’s mailen met de vraag wie op 7 april kan komen helpen. Marloes geeft ook aan deze dag te 
kunnen komen helpen.  
 
 

 

9 

 

Verkeersveiligheid 

Twee stagiaires bij handhaving hebben een project gedaan over de verkeerssituatie rond de school.  Zij hebben 
een voorstel gedaan om borden te plaatsen en bij de John Lennonstraat de stoeprand te verhogen.  
De kinderraad heeft borden ontworpen die voor de school worden geplaatst. 

10 Rondvraag 

Vanuit Unit wit komt de vraag er mogelijk geld beschikbaar is uit het (excursie)budget voor een educatieve 
workshop op juffendag. Dit is niet mogelijk. Er gaat nu gekeken worden of dit via een bijdrage van ouders 
gefinancierd kan worden. 

 

 

 

 

 

Data OV/MR/TOP-overleg 2019-2020: locatie mentoren kamer  

OV/TOP 

9 september 

11 november +ALV 

18 februari 

25 mei 

 


