
 

Notulen OV/TOP-overleg maandag  21 september 2020 

 

Lokatie: De Ster 

Tijdstip: 20:00u 
 Onderwerp 
 Aanwezig 

Carla, Elea (voorzitter), Judith (secretaris) 
Karlijn, Rachel, Melchior (uco’s)Afgemeld: Patrick 

1 Opening en agendapunten toevoegen 

Er worden geen agendapunten toegevoegd. 
 

2 Notulen 

De notulen van vorige keer worden de volgende vergadering behandeld.  

3 Financiën 

Aangezien Patrick afwezig is, hebben we hier geen informatie over.  

4 Uco’s 

Vanuit de Uco’s komt naar voren dat het nu lastiger is contact te leggen met de andere ouders, omdat ouders 
vanwege covid-19 niet meer in de school komen. Met name het contact maken met ouders van nieuwe 
leerlingen is daardoor moeilijker. Ook hebben de Uco’s minder taken nu er naast het onderwijs weinig wordt 
georganiseerd zoals excursies.  
Verder zijn de ervaringen van ouders wisselend nu zij niet meer de school in mogen. Sommige ouders vinden 
het prettig, anderen missen dit. Met name ook omdat er minder contact is met de mentoren. Het is nu zoeken 
naar andere vormen van contact, bijvoorbeeld een briefje meegeven om zaken mee te delen.  
De mentoren ervaren het over het algemeen als positief, omdat de dag nu veel rustiger begint.  

5 Terugkoppeling MR 

De MR is dit jaar nog niet bij elkaar geweest.  
 

6   Werkgroepen 

Sinterklaas: Dit gaat gewoon door dit jaar. Sinterklaas heeft aangegeven gewoon te willen komen. 
Er mogen geen ouders komen helpen overdag. Voor het inpakken van de cadeaus en zakjes pepernoten komt er 
1 ouder per unit helpen. De Uco’s zullen 1 ouders per unit hiervoor aanmelden.  
 

Kerst/viering: 
De avondviering met ouders kan dit jaar niet door gaan. 
De mentoren hebben het idee geopperd om dit jaar de kinderen ‘s avonds buiten te laten verzamelen en dan per 
unit naar binnen te gaan en in de unit een maaltijd te eten. Dit kan mogelijk poffertjes of een buffet zijn.  
Iedereen is akkoord met de voorstel om eten te laten verzorgen vanuit het excursie budget aangezien er dit jaar 



zeer waarschijnlijk onder het excursie budget wordt gebleven. Dit zal nog worden voorgelegd aan de 
penningmeester. School zal zelf het eten regelen.  

Schoolfotograaf: Het krijgen van akkoord van ouders mag vanaf dit jaar via de app.  
De fotograaf komt op 19 april. 

Carnaval: Hier zijn nog geen afspraken over gemaakt. Dat zal onder andere afhangen van de ontwikkeling van 
Covid-19.  
Ook de data voor kamp en het eindfeest zijn al wel vastgelegd, maar of dit door kan gaan is vanwege Covid-19 
nog niet duidelijk.  

 

7 Excursies 
 
Er is besloten dat in elk geval tot december er alleen excursies worden gedaan die lopend of met de fiets 
bereikbaar zijn.  
 

8 Verkeersveiligheid rondom school 
 
Het verkeersbord voor het parkeerverbod dat door de kinderraad is ontworpen is door de gemeente 
gefinancierd en inmiddels geplaatst voor de school.  
 

9 Wat willen we oppakken als TOP dit jaar 
 
Aangezien het gezien het dit jaar een uitdaging is het onderwijs goed vorm te blijven geven en deze tijd van 
iedereen veel flexibiliteit vraagt zullen we als TOP dit jaar geen nieuwe zaken oppakken.  

11 ALV 
Het volgende TOP overleg en de ALV zullen dit jaar digitaal plaats vinden. Ouders kunnen zich na de 
aankondiging aanmelden zodat zij een uitnodiging krijgen voor de ALV. Elea zal een teams account aanmaken. 
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