Notulen OV/TOP-overleg dinsdag 30 november 2021
Lokatie: digitaal
Tijdstip: 20:00u

Onderwerp
Aanwezig
Carla, Elea (voorzitter), Judith (secretaris), Patrick (penningmeester), Sarah (MR en Uco Groen), Sarah (Uco
Wit), Linda (Uco Blauw), Rachel (Uco Groen), Kim (Uco Wit)
Afwezig
Uco’s Bruin, Rood en Geel (geel heeft geen uco).
1

Opening en agendapunten toevoegen

2

Er worden geen agendapunten toegevoegd.
Notulen
De notulen van vorige keer worden goedgekeurd

3

Financiën
De begroting voor het huidige schooljaar is vastgesteld. Voor het innen van de contributie is overgestapt op
WIS Collect.

4

Uco’s
Er is een appgroep aangemaakt met de UCO’s. Dit om makkelijk met elkaar te delen en af te stemmen. Nu
zitten alleen de UCO’s die bij de TOP overleggen zijn toegevoegd. Rachel zal via Laura contact opnemen met de
andere UCO’s .
Voor Unit Geel zal er een unit geworven worden via de Talent info.
Vanuit Unit Wit komt naar voren dat er regelmatig (privacy gevoelige) mails in de Uco mailbox terecht komen
die bedoeld zijn voor de mentoren. Carla zal via de ICT kijken of hier iets aan te doen is door de naamgeving
aan te passen.

5

Terugkoppeling MR
De partnerschapsavond heeft plaatsgevonden. Er waren iets meer dan 30 ouders. Er waren veel positieve
geluiden te horen en ook aandachtspunten. Zo wordt de algemene unitmail als een drempel ervaren, ouders
vinden 1 contactpersoon prettiger. Ook is voor ouders niet altijd duidelijk dat ouders ook een gesprek met de
mentor zonder hun kind kunnen aanvragen.

Els en Danielle stoppen als MR lid, waardoor er twee vacatures zijn voor teamleden.
6

Werkgroepen
Sinterklaas: Net as vorig jaar zal Sinterklaas in de Aula blijven en zullen de groepen hem daar bezoeken.
De werkgroep loopt. Hierbij zijn verschillende ouders betrokken.
Kerst: Linda en Rachel hebben contact gehad met de mentoren die de werkgroep kerst vormgeven. Dit omdat
ouderbetrokkenheid werd gemist. Er zijn mooie ideeen geopperd om ouders te betrekken, maar vanwege de
aangescherpte coronamaatregelen kunnen deze niet worden uitgevoerd. Er is nu besloten de kerstviering voor
alle units op de woensdag voor de kerstvakantie tijdens schooltijd te plannen. Iedereen is hiermee akkoord.
Carnaval: De werkgroep Carnaval loopt. Kim zal contactpersoon zijn.
Eindfeest:
De feestcommissie is voornemens dit jaar weer een eindfeest te organiseren.
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