
 

Notulen OV/TOP-overleg maandag  27 september 2021 

 

Lokatie: unit groen 

Tijdstip: 20:00u 
 Onderwerp 
 Aanwezig 

Carla, Elea (voorzitter), Judith (secretaris), Patrick (penningmeester), Steven (MR) 
Daphne, Linda , Rachel (uco’s blauw en groen)  

Afwezig 

Uco’s  Bruin (afgemeld), Wit, Rood en Geel (geel heeft geen uco). 

 

1 Opening en agendapunten toevoegen 

Er worden geen agendapunten toegevoegd. 

2 Notulen 

De notulen van vorige keer worden goedgekeurd  

3 Financiën 
 
Omdat er ook afgelopen jaar minder geld aan excursies en kamp is uitgegeven wordt ook dit jaar de contributie 
verlaagd.  
Ter voorbereiding op de ALV: de begroting voor dit jaar klopt. Hierin zijn geen bijzonderheden.  

 

4 Uco’s 

Dat ouders weer op vaste momenten mee de school in kunnen wordt als positief ervaren.  

Verder wordt gesproken over de betrokkenheid van de UCO’s bij het OV-TOP overleg. Elk overleg zijn 
verschillende units niet vertegenwoordigd. Om de hele school te vertegenwoordigen is het van belang dat 
vanuit alle units een UCO aanwezig is.  

Het voorstel wordt gedaan om een appgroep aan te maken met alle UCO’s. Dit om makkelijk met elkaar te 
delen en af te stemmen. De UCO’s van blauw en groen starten hier vast mee.  
 

5 Terugkoppeling MR 

Het vorige overleg van de MR vond plaats op 14 juni. Er is gesproken over de partnerschapsavond die op 3 
november georganiseerd zal worden. Deze is bedoeld om de dialoog met ouders aan te gaan.  

 



6   Terugkoppeling doldwaze unitweken en enquete ouders in school bij het wegbrengen 

De doldwaze weken zijn als heel positief ervaren.  

De uitkomsten van de enquete zijn al uitgebreid aan ouders teruggekoppeld. Er zijn afspraken gemaakt over hoe  
vaak en wanneer ouders mee de klas in mogen. Vandaag is hiermee gestart. 

 

7/8 Werkgroepen en verdelen vertegenwoordiging vanuit TOP 
 
Sinterklaas: Net as vorig jaar zal Sinterklaas in de Aula blijven en zullen de groepen hem daar bezoeken. 
Afgesproken is dat er per unit 1 ouder nodig is om te helpen bij de voorbereidingen. Er komt een oproep in de 
talentinfo, waarna ouders zich kunnen melden bij de UCO van de unit. De eerste ouder die  per unit reageert zal 
worden doorgegeven aan de Sinterklaaswerkgroep.   Rachel is contactpersoon namens TOP voor de 
Sinterklaaswerkgroep. Elea zal haar dochter en een vriendin vragen om te helpen als Piet.  

Kerst: De viering van vorig jaar is nog niet geevalueerd. Dit volgt nog. Rachel, Daphne en Linda zullen door de 
kerstwerkgroep benaderd worden om mee te denken.  

Carnaval: Tijdens het volgender overleg zal er een uco als contactpersoon gekoppeld worden.  

Zomerfeest: Judith zal leden van de eerdere feestcommissie benaderen om te vragen of zij dot weer willen 
organiseren.  

Schoolfotograaf: Elea en Daphne zullen dit samen op zich nemen dit jaar.   

 

9 Excursies 

Er worden weer excursies georganiseerd. Ook zijn er weer lessen door Mad Science 

10 Verkeersveiligheid rond de school 

Aan de achterkant van de school, bij de John Lennonstraat wordt regelmatig fout geparkeerd rond het halen en 
brengen wat voor onoverzichtelijke situaties zorgt.  

11 App en Ucomail 

Dit loopt. Omdat er signalen zijn dat in sommige units in de ucomail niet kan worden ingelogd, zal dit worden 
nagekeken. 

12 

 

Wat willen we dit jaar oppakken als TOP 

We willen weer zoveel mogelijk terug naar normaal. Dit zal voldoende energie kosten, dus er worden geen 
extra speerpunten voor dit jaar bepaald.  

13 ALV 

Voorbereiding loopt 

14 WVTTT 

Geen bijzonderheden. 

 

  



 

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

OV/TOP 

27 september 

30 november +ALV 

1 februari 

23 mei 

 


