
  
 
 
Notulen vergadering oudervereniging 26 oktober 2021 
 
 
Aanwezig :  Ellen, Nancy, Marijke, Nanda, Sandra, Mark, Marcia 
Afwezig : Marie-José, Kirsten, Judith 
Notulist : Marcia 
 
 
 
 
Opening 
Ellen opent de veradering 
 

1. Vaststelling agenda 
 
Extra agendapunten: 
- Sharepoint; bij Marie-José nagaan om iedereen toegang te verlenen bij 

Sharepoint. Ellen stuurt de link van sharepoint door naar Sandra en Nanda. 
Nanda aanmaken onder ander emailadres. Wanneer dit niet lukt, dit uitzoeken. 
Kunnen we als OV niet de beheerder worden van sharepoint?  

- Lijst van leerkrachten bij commissies en vervanging door Joyce? Nagaan bij Marie 
José of lijst klopt. Kirsten heeft doorgekregen dat Isabel voor kerst is. Marie-Jose 
vraagt dit na.  

- Lijst met jubilea begin van het jaar. Bij ziekte/afwezigheid ook melden. Marcia 
vraagt na bij Linda. 

 
  

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 contact gezocht met Martin metselaar. Lastig te bereiken. Volgende keer op agenda.  
 
Stemming verkiesbare rollen 
In notulen opnemen dat iedereen met de rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris heeft 
ingestemd.  
 
Voorzitter: Ellen 
Penningmeester: Mark 
Secretaris: Marcia 



  
 
Financiële afronding schooljaar 2020/2021 
We teren in op budget. Mark heeft nog veel informatie nodig om het schooljaar af te ronden. De 
inloggegevens komen naar Mark toe. We hebben geen kasboek met contanten.  
 
Er is een lopende rekening en spaarrekening.  
 
Gaan we nog iets doen aan alle ouderbijdrage 2019/2020? Nee, sluiten af, doen we niets mee. 
Groep 8 bijdrage carnaval €5,--? Nancy vraagt dit na bij Miranda. Budget is omlaag gegaan, maar 
wilde faciliteiten behouden, o.a. ook de optocht (verzekering kar, snoepgoed enz.) Dit door laten 
gaan, volgend jaar wellicht herzien. Via Wizzcollect innen. 
 
Fietsverlichting verkopen? Nee. 
 
Kunnen we in Wizzcollect ook boekhouden? Marijke en Mark gaan dit na bij Wizzcollect. 
 
School is verantwoordelijk voor niet betalende kinderen voor bijvoorbeeld kamp. Aan het einde van 
het jaar factuur richting school sturen, in verband met nieuwe wetgeving? Of als OV deze kosten op 
ons nemen als het om een paar kinderen gaat. Keuze hierin maken.  
 
Dit weekend worden de financiën van Marijke overgedragen aan Mark.  
 
Algemene ledenvergadering plannen 
Na afronding financiën. Januari? 
 
Herzien bedragen presentjes 
Jubilea 
Korter dan 12 maanden €12,50 
Leerkrachten: alle dienstjaren - dienstjaren bij Howiblo - €25,- 
 
Afscheid  
Afscheid: Korter dan 12 maanden - €12,50 
Langer dan een jaar: € 25,-- 
 
Ov leden – afscheidsborrel € 50,- (overleggen met school. Marie Jose meldt later dat hiervoor geld 
beschikbaar wordt gesteld vanuit school) 
 
Bijzondere gebeurtenissen en overlijden niet opnemen, per geval bekijken of het gewenst is.  
 
Overschrijding budgetten 
Overschrijdingen op tijd indienen! 
 
Overschrijding kunst- concertgebouw uiteindelijk door school bijgedragen. Marie José vraagt na wat 
Jocye gaat betalen voor concertgebouw en bus. 
 
Overschrijding sinterklaasbudget wordt niet gehonoreerd. 
 
Declaraties 
We gaan met de decalaratieformulieren werken. Het declaratieformulier dient te zijn voorzien van de 
bon en ondertekend door het commissielid.  



  
Er wordt hier wat strakker op gezeten, zodat er goed overzicht is.  
Formulieren liggen in bakje op school en staat in sharepoint.  
Bij Mark inleveren (bon/formulier analoog óf bon/formulier inscannen/mailen naar 
ov.howiblo@gmail.com). Mark komt hier nog op terug wat de meest wenselijke werkwijze is.  
 
Beheer mailaccounts 
Marcia neemt beheer op zich 
 
Open dag 30/10 
10.00-12.00 uur Nancy, Ellen, Mark, Marcia 
Stand in de hal, visitekaartje school. Badges met naam/ov. 
Kosten voor Ov, omdat het voor ouders wordt georganiseerd.  
Wat staat er nog in het ov-hok? Ellen checkt dit.  
Boodschappen: Koffie/thee/limonade/ Mandarijnen (4 netjes), voorverpakte snoepjes (Ellen doet 
boodschappen). 
 

6. Feestcommissies 
Sinterklaas: 
Koekjesfabriek levert niet meer. Bij Jumbo/ AH sponsoring nagaan? 
Sandra heeft 2 pakken. Vraagt na of ze 2 pieten kan regelen. Sandra gaat na bij 
wellantcollege. 
 
Kerst: 
Onduidelijk welke docent hierbij betrokken is. Isabel is aangegeven, maar op lijst staan 
andere namen? Kirsten heeft appgroep van vorig jaar opgestart. 

 
Carnaval:  
Bouw is nog vacant. De heer Gerard Scholman contacten. In samenspraak met Adriaan 
oppakken voor goede overdracht. Standaard brief over meedenken kar voor kinderen. De 
ouders van groep 8 aanschrijven. 11/11 thema bekend. 
School; school versieren, raad van 11; vrijdag 26 februari; Liesbeth van Vliet haakt aan.  

 
Pasen: 

              Vivienne; wordt doorgeschoven. 
 

7. Felicitatiecommissie 
-- 
 
8. Financiën 
€250, -- vrij te besteden aan borrel/eten ov leden 
 
9. Kampcommissie 
Na november wordt kamp geëvalueerd. Gaan in de min, maar dat is bewust. Groep 8 heeft een 
erg leuk kamp gehad. Daarna met Maria opstarten.  
  
10. PRS-commissie  
-- 
 
11. Kunst-/cultuurcommissie & KunstFUN 
-- 



  
 

12. Verkeerscommissie 
Tot nadere orde niet actief. Komt Streetwise nog? Marijke vraagt dit na bij Isabel.  

 
 

13. Rondvraag / wvttk 
-- 
 

14. Volgende vergadering 
9 december 20.00 uur op school 

 
 
  

  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  Uitzoeken wie wat kan zien 
in SharePoint. Het schijnt dat je 
met vinkjes bepaalde delen kunt 
openzetten en/of afschermen  
  
Wie heeft er nog geen toegang?  

Marie-José  
  
  
  
  
  

Marie Jose  

Blijft actueel, 
Mark, Nanda en 
Sandra hebben 

nog geen 
toegang  

7  18-01-2021  Proberen huidige commissies te 
behouden. Docenten nemen 
contact op met betreffende OV – 

Allen    



  

Lid en zij inventariseren bij 
de de commissieleden of zij weer 
mee willen doen.  

9  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  Mark en Nancy 
vragen na. Blijkt 
niet mogelijk. Bij 
Looman is een 
optie, maar dat 

is een open 
loods. Wanneer 

spullen in 
afgesloten 

bakken worden 
gedaan wellicht 

mogelijk.  

12  18-01-2021  Is het mogelijk om op de nieuwe 
website ook nieuws te plaatsen 
vanuit de OV?    

Marie-Jose  Nog mee bezig  

13  03-03-2021  Uitzoeken hoe het zit met 
geheimhoudingsplicht. Moeten 
OV leden hier iets voor 
tekenen?   

Marie-José  Nog mee bezig  

14  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  

15  03-03-2021  Schatkistjes met euro per kind 
per klas dit jaar weer  

Kirsten  Sept/okt 2021  

17  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 

 


