
 

Notulen OV/TOP-overleg 1 februari 2022 

 

Lokatie: digitaal 

Tijdstip: 20:00u 
 Onderwerp 
 Aanwezig 

Carla, Patrick (penningmeester en vervangend voorzitter), Judith (secretaris), Danielle (mentor en MR), Karin 
(mentor), Iris (MR), Sarah (Uco Wit), Daphne (Uco Blauw), Rachel (Uco Groen), Kim (Uco Wit), Melchior (Uco 
Rood), Jan (Uco Rood). 

Afwezig 

Elea (afgemeld), Uco’s  Bruin (afgemeld) en Geel heeft geen uco). 

1 Opening en agendapunten toevoegen 

Er worden geen agendapunten toegevoegd. 

2 Kamp 

Namens de werkgroep kamp wordt een presentatie gegeven met de daarin voorstellen voor wijzigingen in de 
opzet. Deze zijn met het TOP besproken en door iedereen akkoord bevonden.  
 

3 Terugkoppeling MR 

In de MR is teruggekomen op de partnerschapsavond en besproken wat er gedaan zal worden met hetgeen die 

avond besproken is. Dit zal elke vergadering terug blijven komen.  

Verder is de risico inventarisatie ingevuld en zijn de school begroting en MR begroting besproken.  

4 Financiën 
 
Het innen van de facturen via WIS collect bevalt goed en zorgt voor een hoger percentage betaalde facturen 
dan eerder.  

 

5 Notulen 

De notulen van vorige keer worden goedgekeurd  
 

6 Signalen van de Uco’s 

De uco appgroep loopt.  
Er is nog geen uco voor geel. Besloten is dit later op te pakken, wanneer het weer gemakkelijker is om ouders 
te betrekken bij zaken rondom school.  

Het probleem van de verwarring rond de ucomail en unitmail is opgelost. Door een naamsverandering is het 



onderscheid nu duidelijker.  

In unit Wit kwamen er vragen over de aanwezigheid van Marloes, zij is als jeugdhulpverlener betrokken bij de 
school. Zij is al langere tijd bij de school betrokken. Dit staat ook vermeld in de schoolgids en op de website.  
 

7  Werkgroepen 
 Sinterklaas: De Sinterklaas viering is positief verlopen.  

Kerst: De kerstviering is positief verlopen. Carla zal navragen of er nog een evaluatie komt met de werkgroep.  

Carnaval: De werkgroep Carnaval loopt. Kim heeft vanuit de werkgroep het draaiboek gekregen. Hier zijn geen 
vragen over.   

Eindfeest: 
De feestcommissie is voornemens dit jaar weer een eindfeest te organiseren. Zij zijn bezig met vergunningen en 
zullen binnenkort weer bij elkaar komen.  

 

8 Rondvraag 
Door ouders is gevraagd naar de datum voor de schoolfotograaf. Deze moet nog worden gepland.  

 

 

 

Data OV/MR/TOP-overleg 2021-2022: locatie mentoren kamer  

OV/TOP 

27 september 

30 november +ALV 

1 februari 

23 mei 

 


