
  
Notulen vergadering oudervereniging 9 december2021 
 
Aanwezig : Ellen, Nancy, Marijke, Nanda, Sandra, Mark, Marie-José 
Afwezig : Marcia 
Notulist : Marijke 
 

Opening 
Ellen opent de vergadering 
 

1. Vaststelling agenda 

 
Evaluatie Sinterklaas 
Kinderen vonden het leuk. Goede oplossing i.v.m. Corona. Sinterklaascommissie heeft een 

verhaal bedacht, waarvan heel weinig wordt overgenomen door de school. Dit kost tijd en 

energie en werkt demotiverend. Sommige leden van de sinterklaascommissie weten nog niet 

of zij volgend jaar nog willen meehelpen. Ellen gaat dit evalueren met de leerkrachten. 

 
Kerst 
Veel leuke dingen bedacht en ook geregeld. Of 17 december of op 23 december dit i.v.m. 

eventuele sluiting vanwege Corona. Er komt een kerstman en er worden oliebollen 

uitgedeeld. Kerstlunch op school. Voor de 17e zijn nog ‘handjes’ nodig. Ellen, Mark en 

Marijke kunnen dan helpen tussen 13 en 15 uur.  

 
Carnaval 
Carnavalsoptocht gaat niet door. Marie-José is vanuit school het aanspreekpunt. 

 
Financiën 
Alles is overgedragen aan Mark. Hij is nu begonnen met de jaarcijfers. Hij hoopt dat hij dit 

volgende week af heeft. Wis collect pakken Mark en Marijke nog samen op. 

 
Mailadres van penningmeesterhowiblo@gmail.com wordt niet meer gebruikt en verwijderd 

van de website. 

 
Jaarcijfers worden door Mark en Ellen met de MR (Wim Vendrig) besproken als deze 

definitief zijn. 

 
Declaraties mogen met bon en formulier in het bakje van de OV. Commissielid geeft via een 

app bij Mark aan dat er een bon in het bakje ligt. 

 
Dingen mogen alleen op rekening als hier een commissielid van op de hoogte is.  

 
Wens is om de ouderbijdrage gelijk te houden. Mark en Marijke komen hierop terug. 

 
Mark en Ellen kijken naar afspraken rondom privacygevoelige gegevens. 
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PR Commissie 
Judith mee laten lezen over de stukjes die de verschillende commissieleden bij Ellen aanleveren. Bij 

Judith checken of zij als OV-lid benoemd wil blijven op de website. 

 
Kunst en cultuur 
Concertgebouw wordt deels gefinancierd vanuit de OV, maar ook vanuit school. 

 
Kamp  
Voor groep 8 was het in september heel goed bevallen. Locatie Amersfoort was ook bij alle klassen 

goed bevallen. Nu een begroting maken voor het nieuwe jaar, inclusief zwemmen voor groep 8. 

 
Verkeer 
Streetwise op 17maaart gaat door. Sandra en Ellen kunnen helpen. 

 
Corona 
Protocollen worden nageleefd. Mensen geven aan dat ze soms veel mails krijgen, maar dat hoort 

er nu even bij. Er is een Corona team dat met elkaar de meldingen oppakt.  

 
Nieuws van de Week 
Om de week komt er een Nieuws van de Week. In het komende nieuws van de week worden de 

nieuwe OV-leden voorgesteld. Voorstel is om een vaste rubriek bij het nieuws van de week voor de 

OV in te richten. 

 

2. Vorige vergadering 
Geen opmerkingen. 

 
3. Inkomende stukken 

Geen ingekomen stukken. 
 

4. Actielijst  
Doorgenomen, aangepast. 

 
5. Ingebrachte punten 

Nieuwe wet per 01-07 2021 
Ellen heeft zich hierin verdiept. Zij heeft hier meer tijd voor nodig. Gaat dit ook met Mark 

 oppakken. We gaan dit met de eigen OV oppakken, zonder externen.  
 

Algemene ledenvergadering plannen 
Na afronding financiën. Februari of maart. Agenda ledenvergadering: financiën, wat hebben 

 we gedaan en wat loopt er? Mark en Ellen gaan eerst samen naar de statuten m.b.t. de 
  nieuwe wet.  
 

6. Rondvraag / wvttk 
 Marie-José geeft aan dat de attentie door de leerkrachten heel positief is ontvangen. 

 
Volgende vergadering 

19 januari 20.00 uur online 



  
 
 
  

  Actielijst nav vergadering 26 oktober 2021  

1  Notulen d.d.  Actie  Door  Status  

2  Doorlopend  Regelmatig “Nieuws van de 
OV”  in het Nieuws van de Week 
vermelden – elk commissielid 
verzorgt dit voor eigen 
activiteiten – let op: alle 
communicatie met ons logo en 
voettekst: ‘georganiseerd en 
gefinancierd door de 
Oudervereniging’  

Judith  
  

(Focus op de 
werving nieuwe 

OV leden)  

Voorstel oproep 
via groepsapps 
gemaakt door 

Judith, 
verspreiding 

door Marie-José  

3  Doorlopend   Draaiboeken actualiseren en in 
de Cloud zetten. Hierin 
meenemen: budget, 
contactpersonen, belangrijke 
websites, opslag van spullen, …  
  
Pasen/PRS in sharepoint  

Allen  
  
  
  
  
  

Judith/Marijke  

Afronden voor 
volgend overleg 

op 20/4  

4  Doorlopend   Vrijwilligersavond/bedankavond 
weer invoeren?  

OV/ 
Directie Howiblo  

  

5 03-03-2021  Locatie Rv11 pakken: Nu bij 
schoonouders Miranda. Vanaf 
volgend jaar elders stallen.  

Afhankelijk van de 
hoeveelheid mogelijk wat 
spullen bij Looman.  
  
Overige carnavalskleding 
/optocht ligt in Willeskop op 
zolder in een boerderij, moet 
een locatie voor gezocht 
worden.   

Allen  Marijke checkt 
dit bij Albert 
Looman. Bij 

Looman is een 
optie, maar dat 

is een open 
loods. Wanneer 

spullen in 
afgesloten 

bakken worden 
gedaan wellicht 

mogelijk.  

6 18-01-2021  Is het mogelijk om op de nieuwe 
website ook nieuws te plaatsen 
vanuit de OV?    

Marie-Jose  Nog mee bezig  

7 03-03-2021  Uitzoeken hoe het zit met 
geheimhoudingsplicht. Moeten 
OV leden hier iets voor 
tekenen?   

Marie-José  Nog mee bezig  



  

8 03-03-2021  Up-to-date houden van ouders: 
er moet een eenduidig beleid 
komen vanuit school (nu leraar 
afhankelijk wat er gedeeld 
wordt)  

Marie-José  Wordt volgend 
jaar met Joyce 

besproken  

9 03-03-2021  Schatkistjes met euro per kind 
per klas dit jaar weer  

Kirsten  Jan/Feb '22  

10 01-06-2021  Draaiboek maken over afscheid 
groep 8. Richtlijn vanuit school, 
wie doet wat.  

Marie Jose    

     

[Einde van tekstterugloop]  
Pagina-einde  
 
  



  
 

  Datum  Jaarkalender OV  Wie   

    Groepsinformatie-avond Howiblo digitaal    

Di  21-09-2021  MR-overleg 1                                                        

Wo  22-09-2021  OV-overleg 1                                                     (…….notulist)  Allen  

  Sept 2021  Kamp groep 8 YMCA Leusden    

Ma-
Vr  

18-10-2021  
22-10-2021  

Herfstvakantie     

  Okt  Algemene Ledenvergadering ? Publiceren jaarcijfers OV 
/ Ter inzage   

  

Za  30 okt 2021 Open dag Howiblo     

Ma  Nov -2021  MR-overleg 2    

Vr  Dec  Sinterklaasfeest op school    

    Versieren van de school in kerst-sfeer     

 9 dec 2021 Ov-overleg  

  Dec  Kerstviering in kerk en Kerstbuffet op school  
Opruimen van kerstversieringen in de school &  
Eindejaarsborrel Howiblo  

Allen  

Vr  27-12-2021  
07-01-2021  

Kerstvakantie     

Di   Jan  OV-overleg 3                                                       (……notulist)  Allen  

  Jan  MR-overleg 3    

Vr  Feb  Versieren van de school in carnavals-sfeer     

Ma  Feb  Bekendmaking prins(es) Rv11 Howiblo   -  

Vr?  25-02-2022  Carnaval op school      

Za  26-02-2022  Carnavalsoptocht in IJsselstein     

Zo  27-02-2022  Carnavalsoptocht in Montfoort    

Ma  
Vr  

28-02-2022  
04-03-2022  

Voorjaarsvakantie    

Di  Mrt-2022  OV-overleg 4                                                          (…. notulist)  Allen  



  

    MR-overleg ?    

Do  Mrt 2022  Start Vastenactie     

Vr  Mrt 2022  Open ochtend Howiblo    

Do  April 2022  Paasviering op school en lunch op school     

  Apr -2022  MR overleg 4    

Di  Apr-2022  OV overleg 5                                                          (…. notulist)  Allen  

Vr  Apr-2022  Koningsspelen    

Ma  
Vr  

25-04-2022  
06-05-2022  

Meivakantie     

Di-
Vrij  

Mei-2022  
Mei-2022  

Kampweek groepen 1 t/m 7    

Di  Juni-2022  OV-overleg 6                                                      (….. notulist)  Allen  

  Juni  MR-overleg 6    

Ma  Juli-2022  Musical-en disco-avond groep 8  
Hapjes en drank verzorgen  

Allen   

Woe  Juli-2022  Uitzwaaien groep 8    

Ma  11-07-2022  START ZOMERVAKANTIE     

  Tot   
19-08-2022  

    

        

  
  
  



  
Oudervereniging 2021-2022 

2021-2022  Oudervereniging Coördinerend ov 
lid 

 leerkracht 

Voorzitter Ellen    

Penningmeester Mark    

Secretaris Marcia     

Feestcommissies Sinterklaas 
 
Kerst 
 
Carnaval Bouw 
 
 
Carnaval school 
 
 
Pasen op school 

Ellen 
 
Nanda 
 
Nancy + ouder 
groep8 
 
Sandra 
 
 
Nanda 

Nancy 
 
Kirsten 
 
Adriaan 
 
 
Liesbeth 
Bloemsma  
 
Ellen 

Kim en fleur 
 
Maria en floor 
 
Marie-José N. 
 
 
vacant 
 
 
vivienne 

Kampcommissie  Kirsten Marijke Maria 

     

PRS commissie  Judith  Vivienne  

Kunst-/ 
cultuurcommissie & 
Ateliers / handarbeid 

 
Marijke Ellen Janneke en fleur 

Felicitatiecommissie  Marcia/ellen   

Verkeerscommissie  nvt nvt Isabel 

Disco-avond groep 8 
 

allen allen Leerkrachtengroep 
8 

 


