
 

 

VERSLAG JAARVERGADERING OUDERVERENIGING B.S. OP DE SLEK 
DATUM: 11 OKTOBER 2016 
VERENIGINGSJAAR 23 AUGUSTUS 2015 TOT EN MET 23 JULI 2016 
Aanwezig: Ans, Miranda, Johan, Diana, Ron, Petra, Anita, Angelique, Daniëlle, Liesbeth, Marilyn, 
Michaela, Marjan en Jacques 
Corina:  (notulen) 
Afgemeld:  
 
1) Opening door de voorzitter 
Ans opent de jaarvergadering en heet de aanwezigen van harte welkom 
 
2) Verslag van de secretaris  
Het verslag van secretaris Angelique Jansen van de vergadering van vorig jaar school jaar 1 
augustus 2014 tot en met 31 juli 2015 is aan alle ouders, samen met de uitnodiging en agenda voor 
de jaarvergadering gemaild via het Slekske. 
Hierop zijn geen op- of aanmerkingen. Bij dezen vastgesteld en goedgekeurd. 
 
3) Verslag van de secretaris 

• Eerste schooldag: Welkom versiering 
• 20-10-2015: Jaarvergadering oudervereniging 
• 03-12-2015: Sinterklaasversiering. Er werd geknutseld voor de musical en getrakteerd op 

een hapje en drankje. Er werd een nieuwe musical aangeschaft. 
• 15-12-2015: creatieve kerst, kinderen konden kiezen uit een workshop: bloemstukje 

maken, taart versieren, kerstboom timmeren of bordje schilderen 
• 17-12-2015: Kerstmusical. Er werd getrakteerd op een hapje en drankje. 
• 18-12-2015: Kerstlunch. Er werd getrakteerd op tomaten- en kippensoep, 

saucijzenbroodjes en Danoontje. 
• Carnavals middag: traktatie broodje met knakworst 
• 24-03-2016: Paaslunch. De tafels in de hal werden feestelijk gedekt en er was een lunch 

met paashaasbroodjes, broodjes, suikerbrood en allerlei beleg, paaseieren en 
verschillende dranken. 

• 07-10 juni 2016: Avondvierdaagse.We hebben met een groep meegelopen. Voor het defilé 
werd er geknutseld. Op vrijdag werden de kinderen getrakteerd op een ijsje. 

• 12-06-2016: Schoolreis: groep 1-2 gingen naar Peewee en groep 3 tot en met groep 8 
gingen naar Toverland. Kinderen werden getrakteerd op een ijsje. OV heeft de kosten 
betaald boven op de € 26,50 die de ouders betaald hebben. 

• Schoolverlaterskamp: voor elke schoolverlater € 10,00 als bijdrage 
• Juf- en meesterdag: alle juffen en meesters kregen een etui met hun eigen naam erop 
• 16-07-2016 Schoolfeest:Circus Luyten, enveloppen spel, grabbelton waren een groot 

succes 
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4) overige activiteiten/zaken 
 
• Knutselwerkgroep maakt elk seizoen/feest versieringen om de hal aan te kleden in thema. 
• Activiteit boekenweek 
• Vastenactie (kleding/speelgoed voor de kledingbank) 
• Indien nodig dragen we bij aan lesmaterialen: OV staat borg voor de aanschaf tabblats 

voor groep 7/8 om met nieuw programma snap it te werken. En drie extra bosatlassen 
werden aangeschaft. 

• Er werden kerstkaarten verstuurd naar de sponsoreen schoolfeest, kaarten naar 
communicanten, succeskaarten met gelukspoppetjes naar de schoolverlaters, naar de 
meikoningin en nog enkele overige kaarten. 

• Bijeenkomst met team, OV en MR. 
• Meegeholpen met opendag. 
• Onderhoud en reparatie en indien nodig vervanging van het speeltoestel op de speelplaats. 

Dit jaar geen onderhoud geweest. (In planning nieuwe ondergrond toestel). 
• De lijnen schoolplein zijn geverfd. Wordt komend schooljaar opnieuw geverfd. 

 
5) Verslag van de penningmeester 
Danielle Vergoossen maakt de inkomsten en uitgaven van de oudervereniging bekend. Het verslag 
is voor iedereen duidelijk. 
 
6) Verslag van de kascontrolecommissie en verkiezing 
Berrie Thoolen en Jolanda Brouwers hebben de kas gecontroleerd en in orde bevonden. 
Verkiezing: twee personen worden nog gekozen 
 
7) Bestuursverkiezing: 
Aftredend zijn:  
Corina Hendriks, Daniëlle Vergoossen, Angelique Jansen,  
Johan Mommers, Miranda van Mechelen. Ze zijn allen reglementair herkozen 
Daniëlle en Angelique stellen zich niet meer herkiesbaar. 
Nieuwe  kandidaat: 
Michaëla Jungblut en Marilyn Veldman. Zij zijn beide reglementair herkozen. 
 
8) Rondvraag 
Liesbeth bedankt OV voor hun inzet en bijdrage afgelopen jaar.  
 
9 Sluiting: 
Ans sluit vergadering af en bedankt iedereen voor hun aanwezigheid en inzet. 


