
 

Notulen OV/TOP-overleg dinsdag  26 januari 2021 

 

Lokatie: digitaal 

Tijdstip: 20:00u 
 Onderwerp 
 Aanwezig 

Carla, Els (school), Elea (voorzitter), Judith (secretaris), Patrick (penningmeester) 
Linda, Rachel, Sara (uco’s)  

1 Opening en agendapunten toevoegen 

Er worden geen agendapunten toegevoegd. 
 

2 Notulen 

De notulen van vorige keer worden goedgekeurd  

3 Financiën 

De facturen voor de eigen bijdrage worden over twee weken verstuurd.  
Inmiddels is het gelukt om de rekening bij de bank om te zetten op naam van Patrick.   
Er zullen dit jaar geen excursies meer georganiseerd worden. Het geld wat nu niet uitgegeven kan worden aan 
excursies is deels besteed aan extra dans- en filosofielessen. Verder is voorgesteld om voor het hele team een 
bosje tulpen te kopen als waardering voor extra inzet tijdens de lockdown.  
 
 

4 Terugkoppeling MR 

De MR is twee weken geleden bij elkaar gekomen. Er is stil gestaan bij het overlijden van Leni en de impact 
hiervan op het team en hoe hier met de kinderen aandacht aan wordt besteed.  
Verder is er gesproken over de noodopvang. Het is drukker dan tijdens de vorige lockdown. Inmiddels is er een 
programma met een vast ritme en een vaste groep mentoren die de noodopvang begeleiden. Met name de 
groep kinderen van spil 13-16 zijn extra kwetsbaar en hebben meer instructie nodig dan de andere kinderen.  
Er is besloten opnieuw een vragenlijst rondom het thema partnerschap naar ouders te sturen. Hierin worden 
vragen voor de mentoren en voor de ouders aan elkaar gekoppeld. De planning is deze vragenlijst half maart te 
versturen.  
Daarnaast is no gesproken over de bezuiniging rondom passend onderwijs. De gelden hiervoor zijn gehalveerd, 
wat van invloed is op de begroting van school.  
  

  

5 Uco’s 

In sommige units is er onduidelijkheid over de weektaak en over waarover instructies worden gegeven. IN unit 
wit is dit direct duidelijk in de weektaak.  
Verder komt de vraag naar voren of er vanuit school extra aandacht geschonken kan worden aan ouders. Het 



gaat hierbij vooral om nieuwe ouders die van kinderen die dit jaar op school zijn gestart. 
 

6   Werkgroepen 

Kerst/viering: 
Vanwege de lockdown hebben unit Rood en Bruin een avondviering gehad in plaats van een avondviering. De 
viering is goed verlopen. Wel gaven sommige ouders aan dat ouders te dicht op elkaar stonden bij het zingen 
buiten.  

Schoolfotograaf: 
Op 19 april komt de schoolfotograaf. Ouders hebben dit jaar via de app toestemming kunnen geven. Dit zal wel 
elk schooljaar opnieuw moeten. Elea zal die dag aanwezig zijn om dit coördineren. Els kijkt of zij nog een 
draaiboek kan terugvinden.  

Carnaval: 
Het is nog niet duidelijk of met carnaval de kinderen nog digitaal of op school of in een combinatie daarvan les 
hebben. De kinderen krijgen een carnavalsboekje. Als de kinderen op school zijn zullen zij wel op hun plek 
moeten blijven tijdens de viering. Er zullen ook een prins en prinses worden gekozen.  

Kamp: 
Volgende week is er een overleg over kamp. Het is nog niet duidelijk of dit doorgaat of aleen voor spil 23-24 of 
helemaal niet.    

 

  

  

 

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

of digitaal.  
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