
 

Notulen OV/TOP-overleg 27 mei 2019 

 

Lokatie: De Ster 

Tijdstip: 20:00u 
 Onderwerp 
 Aanwezig 

Elea (voorzitter), Patrick (penningmeester), Judith (secretaris), Carla 
Sabine, Karijn, Rachel (uco’s) Leonie (namens feestcommissie) 

 
 

1 Opening en agendapunten toevoegen 

Er worden geen agendapunten toegevoegd. 
 

2 Notulen 

De notulen van vorige keer worden goedgekeurd. 

3 Financiën 

De incasso van de eigen bijdrage verloopt goed.   De excursies gaan mogelijk over het budget heen, maar op 
andere posten zijn de kosten beneden het budget gebleven. 

Besloten wordt om voor de juffendag 50,- per unit beschikbaar te stellen voor materiaalkosten. Voor de 
ouderbijdrage voor de juffendag wordt gekeken naar de mogelijkheid om dit via Tikkie te innen.  In unit Rood is 
dit al gedaan. Sabine zal hier achteraan gaan. 

4 Uco’s 

In unit Geel zijn er geen Uco’s. Door de mentoren in Geel worden deze niet gemist. Wel is het wenselijk dat er 
een afgevaardigde komt namens unit Geel voor het TOP overleg. Leonie en Carla zullen de werving hiervan 
oppakken.  
 
Signalen uit de units: 
Vanuit unit Groen is er een vraag gekomen over hoe om te gaan met kinderen met hoofdluis. Besproken is dat 
alle units het hoofdluis protocol van de GGD volgen.  
Vanuit unit Blauw komen er vragen over de groeps app van de leerlingen onderling. Hiervoor wordt verwezen 
naar het pestprotocol. Verder wordt besproken dat dit geen verantwoordelijkheid is van school, maar van 
ouders. Dit speelt zich buiten school af.  
In unit Rood zijn er problemen met de ucomail. Er verdwijnen ouders uit de maillijst. Carla zal dit navragen bij 
Unilogic.  
Verder zal Marleen stoppen als uco in unit Rood.  

 



5 Terugkoppeling MR 

Vanuit de MR is niemand aanwezig. Op de verkiezing voor een nieuw MR lid is niet gereageerd. Inmiddels is er 
via via wel iemand gevonden.  
De respons op de vragenlijsten die enige tijd geleden naar ouders zijn verstuurd was de respons laag.  

 

6   School app 

 In de units wordt verschillend omgegaan met het regelen van ouders voor Excursies. De afspraak was dat dit via 
de uco’s ging. In sommige units wordt dit via de app gedaan door de mentoren. De uco’s geven aan dit geen 
bezwaar te vinden. Besproken wordt of dit in alle units op deze manier geregeld worden.  

7 Werkgroepen 

Eindfeest: 
De werkgroep heeft kinderen bij de organisatie betrokken om mee te denken over een kinderprogramma.  
Dit jaar zal het feest al om 16.30 beginnen met een kinderprogramma.  

Kamp 
De werkgroep zal een evaluatie plannen. 

Carnaval: 
Het feest rond Carnaval is goed en zonder bijzonderheden verlopen.   

La Rentree: 
Er is iemand nodig die op de dag van La Rentree (2 september) de boodschappen ophaalt en verdeelt over de 
units. Elea regelt de bestelling van de boodschappen. 
Via de uco’s wordt gekeken wie dit op kan pakken. 

Fotograaf:  De schoolfotograaf heeft vanwege de privacywet toestemming van ouders nodig om de kinderen op 
de foto te zetten.  De vraag hoe dit op te lossen zou moeten liggen bij de fotograaf, aangezien dit een probleem 
is waar alle scholen tegen aan lopen.  
 
Dorien en Katja  zullen  de organisatie van de schoolfotograaf niet meer op zich nemen. Er moet gezocht 
worden naar een nieuwe ouder die dit op zich kan nemen. Een mail om een nieuwe coördinator te regelen 
wordt uitgezet via de uco’s. Judith zal een mail opstellen en via de uco’s laten rondmailen.  

Luizencoordinator:  
Vanuit de GGD is aangegeven dat luizenkammen bruikbaar zijn tot de tandjes afbreken. Voor elke unit zijn er 
120 kammen beschikbaar zodat er voor elk kind een eigen kam kan worden gebruikt.  
 

8 verkeersveiligheid 
 
Er is nog steeds parkeeroverlast aan de voorkant van de school (Queenstraat). Ondanks het aanspreken van 
ouders en informative in de talentinfo blijft dit problem bestaan. De gemeente en de wijkregisseur zullen kijken 
naar maatregelen. Vanuit school zullen er borden geplaatst voor de school.  
 
Er is discussie bij het verkeersexamen over of een kind met een afgekeurde fiets wel of niet mag deelnemen 
aan het praktijkexamen. De landelijke en lokale organisatie verschillen hierover van mening. Het vervolg van 
deze discussie wordt afgewacht. 



9 Rondvraag/mededelingen 
Geen bijzonderheden. 
 

  

Data OV/MR/TOP-overleg 2018-2019: locatie mentoren kamer  

OV/TOP 

9 september 

11 november +ALV 

18 februari 

25 mei 

 


