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

maandag 13 september 2021
Bs. ‘t Maxend
Leontine, Linda v S, Priscilla, Annelie, Heike, Henriet, Kim, Ruth
Annelot, Brendy
Linda F.

1. Opening
Helaas zijn er dit jaar geen ouders aanwezig om de ALV bij te wonen. Dit is erg jammer en de OV
gaat zich komend jaar inzetten om de interactie met alle ouders te verbeteren zodat meer
verbondenheid met de OV wordt gevoeld. Samen kunnen we namelijk meer dan alleen!
2. Algemeen jaarverslag
a. Jaarverslag
Door Annelie-Linda F. is een samenvatting van het afgelopen jaar op papier gezet, deze wordt
door Annelie doorgenomen. Er zijn een paar kleine aanvullingen.
 Bij leerkrachten wordt toegevoegd dat meester Rick van groep 6 het Maxend na een
korte periode ook verlaten heeft. Hij gaat starten bij bs. De Beekgraaf.
 Bij de bijzondere gebeurtenissen wordt toegevoegd dat de oudervereniging ook
kinderen bij langdurige ziekte een kaartje heeft gestuurd.
 Bij Carnaval wordt toegevoegd dat de carnavalsvereniging Afslag 15 online voor
entertainment heeft gezorgd waardoor de kinderen toch konden genieten van een
mooie carnavalsdag.
 Schoolreis (oktober 2020) wordt toegevoegd waarbij groep 1 t/m 4 naar Hullie’s Uden
is geweest omdat het niet mogelijk was om naar Wanroij te gaan. Groep 5/6 is naar de
Beekse Bergen geweest en groep 7/8 naar de Efteling.
b. Vaststellen samenstelling bestuur
De nieuwe ouders Heike, Kim en Henriet worden welkom geheten als nieuwe leden van de OV
en Leontine wordt bedankt voor haar jarenlange inzet voor de oudervereniging. Er wordt haar
een cadeautje aangeboden namens de OV. Ook voor Annelot is een cadeau gehaald, deze
wordt op een later moment nog aan haar overhandigd.
3. Financiën
a. Financieel jaarverslag
Het verslag is door penningmeester Linda v. S. opgesteld en wordt doorgenomen. Het verslag
wordt vastgesteld.
b. Kascommissie
De commissie heeft het jaarverslag bekeken en goed bevonden.
c. Begroting 2021/2022
De begroting wordt doorgenomen en vastgesteld. Deze kan naar gelang het schooljaar nog
wijzigen omdat gezien de Corona nog niet duidelijk is hoe het schooljaar gaat verlopen.
d. Vaststellen ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt niet gewijzigd.
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4. Ideeën of behoeften vanuit ouders/school voor komend schooljaar:
a. Carnaval
Ruth geeft aan dat Beekgraaf directeur heeft laten weten geen gezamenlijke optocht tijdens
de carnaval te willen organiseren. Vanuit een school enquête is gebleken dat hier geen animo
voor is. Ruth beaamt dat het de school veel tijd kost.
De OV wil zich wel inzetten voor een activatie van het carnaval onder de kinderen en oppert
om met De Wevers of Afslag15 de mogelijkheden te bespreken. Ook kan samen met de OV
Beekgraaf besproken worden wat de mogelijkheden zijn om gezamenlijk carnaval te vieren,
bijvoorbeeld in de sporthal voor de kleintjes en in de tent voor de ouderen. Wel moet er dan
meer aandacht zijn voor leuke activiteiten zoals optredens/programma (wensen vanuit
kinderen inventariseren). In het eerstvolgende overleg praat de OV hierover door.
b. Sinterklaas
Het zou fijn zijn als groepen 1 t/m 3 naar het Sinterklaashuis Uden zouden kunnen. Ruth oppert
dat Sinterklaashuis Veghel een alternatief zou kunnen zijn wanneer alleen groepen 1 en 2 naar
Uden zouden mogen. Ze geeft aan dat we Ed van Uden, telnr. 06-41860977 hierover mogen
benaderen. Linda F. neemt contact met hem op.
c. Educatieve dagen
Voor de school is het een verplichting deze dagen vorm te geven. De talent momenten worden
dit jaar ook weer opgestart. De school is aangesloten bij museumschatjes waardoor
museumbezoek gestimuleerd wordt. Voor de bovenbouw wordt gekeken naar de mogelijkheid
om een bezoek te brengen aan het Ministerie in Den Haag in het kader van burgerschap. De
school zal de OV informeren zodra hier meer over bekend wordt, dit kan evt. al meegenomen
worden in de ouderparticipatielijst.
d. Ouderparticipatielijst
Vanwege persoonlijke omstandigheden loopt de overdracht van Annelot naar Linda F.
vertraging op. Er wordt besloten om de vraag om klassenouders via Social Schools al uit te
zetten en de ouderparticipatielijst begin oktober te versturen. Ruth zal Nicole vragen om in
september de resterende data aan de OV te communiceren.
e. Klassenouders
Linda F. zal een bericht opstellen om klassenouders te werven en een takenprofiel voor een
klassenouder op ’t Maxend te maken ter verduidelijking en deze naar Ruth sturen. Ruth zal
deze delen op Social Schools. In de eerstvolgende Maxeintjes zullen we aangeven wie de
klassenouders zijn en daarna een klassenouderavond organiseren op school. Het zou mooi zijn
als enkele leerkrachten ook kunnen aansluiten.
f. Brigadieren
Er wordt gevraagd naar de subsidie voor het brigadieren. Linda v. S. gaat bij Dunja informeren
hierover.
g. Rabo Club actie
Er wordt gesproken over een doel voor de Rabo Club actie. Uiteindelijk wordt door OV/Ruth
besloten dat gegaan wordt voor het pimpen van het schoolplein met activiteiten die middels
betonverf op het schoolplein vorm kunnen krijgen. Hierdoor worden de kinderen uitgedaagd
tot meer bewegen op het schoolplein. Annelie zal een flyer hiervoor maken en Linda v. S. zal
de aanvraag bij Rabo indienen.

ALV Oudervereniging ’t Maxend d.d. 13-09-2021

De flyer zal via Facebook, Social Schools en de Maxeintjes gedeeld worden om zoveel mogelijk
ouders op te roepen om hieraan deel te nemen en ook familie/vrienden in de gemeente te
activeren.
Linda F. vraagt zich af of er andere initiatieven zijn waarmee we extra geld kunnen ophalen
voor de school. Ze zou graag willen kijken of er via sponsering of sponsoringsactiviteiten voor
kinderen extra geld opgehaald kan worden. Ruth zal via haar oude school in Heeswijk Dinther
informeren naar mogelijkheden (vb. Lions)
h. Kennismaking OV Beekgraaf
Er is vanuit OV behoefte om kennis te maken met de ouders die in OV Beekgraaf zitten om te
bespreken of er gezamenlijke activiteiten opgetuigd kunnen worden. Dit om de kinderen die
in 1 dorp wonen actiever bij elkaar te brengen. Zeker ook in groep 8 van belang zodat ze elkaar
kennen als ze naar de middelbare school gaan. OV pakt hier het volgende overleg op door.
i. Input OV in Maxeintjes
De OV zou dit schooljaar graag iedere editie van de Maxeintjes input willen aanleveren om zich
meer te profileren en ouders meer te betrekken bij de inspanningen die de OV levert om het
voor de kinderen zo leuk mogelijk te maken. Hopelijk zorgt dit voor meer betrokkenheid en
enthousiasme bij ouders om hier ook een bijdrage aan te leveren.
De vergadering wordt afgesloten, de eerste OV 2021-2022 vindt op dinsdag 21 september om
20.00 uur plaats, locatie ‘t Pumpke
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