
 

Notulen OV/TOP-overleg maandag  31 mei 2021 

 

Lokatie: digitaal 

Tijdstip: 20:00u 
 Onderwerp 
 Aanwezig 

Carla, Marieke, Moniek (school/MR), Elea (voorzitter), Judith (secretaris), Patrick (penningmeester) 
Karlijn, Rachel (uco’s)  

1 Opening en agendapunten toevoegen 

Er worden geen agendapunten toegevoegd. 
 

2 Notulen 

De notulen van vorige keer worden goedgekeurd  

3 Financiën 

Een groot deel van de facturen voor de eigen bijdrage is inmiddels betaald. 
Omdat er ook dit jaar minder geld aan excursies en kamp is uitgegeven wordt ook volgend jaar de contributie 
verlaagd. Verder gaat een deel van het excursiegeld naar het afscheid van spil 24. Er worden voor spil 24 
speciale activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er geïnvesteerd in professionele hulp door ID dance bij het 
maken van de afscheidsvoorstelling. 
In plaats van kamp zijn er voor de hele school activiteiten georganiseerd in het kader van de dol dwaze 
unitweken. Met 4 verschillende themaweken en bijbehorende activiteiten.  

 

4 Terugkoppeling MR 

Er is onder de ouders een enquete afgenomen. De terugkoppeling hiervan volgt in een partnerschapsavond 
waarin aan de hand van stellingen in gesprek gegaan wordt. Waarschijnlijk zal deze avond in 
september/oktober plaatsvinden zodat dit hopelijk fysiek kan.  
Recent hebben er sollicitaties procedures gelopen. Er zijn 4 nieuwe mensen aangenomen. Daarnaast wordt 
gekeken of er van de npo gelden nog mensen kunnen worden aangenomen. Deze gelden zijn bedoeld om 
corona-achterstanden weg te werken. Extra mensen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet voor extra 
instructies.  

  

5 Uco’s 

Onder sommige ouders blijkt onduidelijkheid te zijn over hoe het buitenspelen nu georganisserd is. Ook is niet 
duidelijk of er nog gespeeld wordt in de natuurspeeltuin. ER komt een bericht in de talentinfo om een en ander 
te verduidelijken.  

Verder komt uit unit blauw naar voren dat ouders tevreden zijn over hoe de groepsgrote in spil 9-12 is 



aangepast. Ouders merken op dat er weer meer rust is in de klas  

 

6   Werkgroepen 

Kamp: 
Omdat kamp vanwege de coronamaatregelen ook dit jaar niet door gaat zijn de doldwaze unitweken 
georganiseerd. In 4 verschillende themaweken worden leuke activiteiten georganiseerd. De thema;s zijn: 
bouwen, theater, sport en chillen.  

Schoolfotograaf: 
Op 31 mei was de schoolfotograaf aanwezig. Elea was aanwezig om de dag te coördineren. De dag is goed 
verlopen. .  

Eindejaarsfeest: 
Tijdens het overleg was nog niet duidelijk of het eindejaarsfeest door zou gaan. Judith heeft na het overleg 
contact gezocht met de organisatie van het eindejaarsfeest. Vanwege de coronamaatregelen is er voor gekozen 
dit jaar geen feest te organiseren.  

La Rentree: 
Het is nog afwachten of la rentree fysiek door kan gaan. Als blijkt dat dit kan zal, wanneer er een datum ism het 
OV bestuur zorgen voor de boodschappen.     

 

7 Afscheid spil 24 
 
Het is nog niet duidelijk of en hoe het afscheid fysiek georganiseerd kan worden.  

 

8 Wegbrengen buiten of binnen de school 

Door de coronaperiode kunnen ouders de kinderen nu niet binnen in de school wegbrengen. Er zijn 
verschillende geluiden, enerzijds wordt het gemist, anderzijds wordt er meer rust ervaren.  

Er zijn verschillende opties hoe hier na de coronaperiode mee om te gaan. Het voornemen is een enquete 
onder ouders te organiseren om te inventariseren hoe ouders hier over denken. 

Verder komt tijdens het gesprek naar voren dat de digitale oudergesprekken worden gewaardeerd en 
waarschijnlijk ook na de coronaperiode mogelijk blijven.  

 

9 Data MR/TOP/ALV 

Deze data volgen nog.  

10 Rondvraag 

Er zijn vragen voor de rondvraag. 

 



Data OV/MR/TOP-overleg 2020-2021: locatie mentoren kamer 

of digitaal.  

OV/TOP 

21 september 

24 november +ALV 

26 januari 

31 mei 

 


