Notulen Oudervereniging ’t Maxend
Datum:
Locatie:
Aanwezig:
Afwezig:
Notuliste:

maandag 18 oktober 2021
‘t Maxend
Annelie, Heike, Henriet, Linda F., Priscilla, Kim, Renata
Linda v.S.,
Linda F.

Nr. Agendapunt
1.

2.

Actie

Opening
Renata wordt welkom geheten als nieuwe aanwinst bij de OV. Linda zal Janneke
vragen om alle nieuwe ouders toe te voegen aan het mailadres
ouderverenigingmaxend@maxend.nl zodat van daaruit alle correspondentie kan
plaatsvinden
Notulen + actielijst vorig overleg
Vraag Linda of jaarverslag wel/niet publiceren. Volgend overleg bekijken wat een
goed moment voor publicatie zou kunnen zijn.

3.

Ouderparticipatie
Linda heeft een voorzet gemaakt voor verdeling van alle activiteiten. Iedereen
neemt de lijst nog door en er komen nog een paar verzoeken voor aanpassing. Linda
voert deze door en zal alle activiteiten via de mail doorzetten naar ouders, juffen
en directie. Verder heeft ze een formulier voor instromende ouders gemaakt die
door Janne gemaild kan worden wanneer er nieuwe kinderen instromen.

4.

Sinterklaas
Linda heeft geregeld dat groepen 1-2 een bezoek kunnen brengen aan het
Sinterklaashuis in Uden op 16-11-2021. Linda heeft de groepen 3 aangemeld voor
een bezoek aan Kasteel Heeswijk. Dit is eigenlijk boven budget maar groep 3 heeft
in 2019 geen activiteit gehad en zij zijn nog te klein voor Uden on ice. In
samenspraak met school en Kasteel Heeswijk wordt bekeken wat voor 2022
wijsheid is. Het sinterklaashuis in Uden heeft inmiddels ook aangegeven dat vanaf
volgend jaar alleen scholen uit gemeente Maashorst zich voor een bezoek kunnen
aanmelden.
Linda F. sluit het budget verder kort met Linda van S.
Linda
Linda F. gaat na of de Sinterklaasboot nog opgebouwd moet worden dit jaar.
Linda

5.

OV Beekgraaf
Annelie heeft contact gehad met nieuwe voorzitter OV Beekgraaf. Zij hebben 8-11
overleg en gaan het verzoek vanuit ’t Maxend om samen op te trekken agenderen
en koppelen dit terug aan Annelie.
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Nr. Agendapunt
6.

7.

Actie

Carnaval invulling
De optocht gaat definitief niet door. Nicole vraagt Ruth om dit zo snel mogelijk aan
alle ouders te communiceren, er is nu verwarring over. De Beekgraaf heeft
aangegeven alleen op de eigen school de activiteiten te gaan organiseren. ’t
Maxend gaat ook een eigen programma maken. De OV coördinatoren gaan hier
snel mee aan de slag in samen spraak met school en verantwoordelijke
leerkrachten.
Informatie op schoolwebsite
Annelie praat iedereen bij over introductieboekje voor de nieuwe leerlingen. Deze
wordt digitaal gemaakt waarbij OV digitale pagina krijgt op de website. Van belang
om deze goed te vullen met relevante informatie. Janne gaat de nieuwe ouders de
formulieren vanuit de OV mailen zodat ook dit gedigitaliseerd wordt.

7.

Documentenomgeving OV ’t Maxend
Op dit moment staan de documenten van het OV op een Google drive omgeving.
Deze is lastig bereikbaar. Linda overlegt met Janneke of er mogelijkheden zijn om
de overstap te maken naar een Onedrive omgeving.

8.

Rondvraag
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