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Notulen OC vergadering woensdag 1 september 2021

Aanwezig: Jennifer, Marion, Danielle, Sonja, Andrea, Ilona, Irene en Simone

Afwezig: Jolanda

Voorzitter: Jennifer

Secretaris: Simone

Penningmeester: Jolanda

Datum: woensdag 1 september 2021 om 20:00 uur

Locatie: Titus Brandsma School

1. Opening 20:12u

Voorstel rondje in verband met de nieuwe OC leden en nieuwe directeur.

2. Mededelingen / nieuwe agendapunten

* Energie OC: we hopen dit jaar op veel positieve energie. Iedereen die in de OC zit

doet dit op vrijwillige basis en iedereen doet zijn of haar best naast hun eigen

dagelijkse activiteiten. Het is geen werk, dus foutjes kunnen voorkomen. Laten we dit

op een respectvolle en positieve manier dan bespreken.

3. Ingekomen stukken

Geen

4. Notulen vorige vergadering d.d. 06-07-2021

Bij datums voor volgende OC vergadering stond voorstel, dit aanpassen in definitief.

5. Mededelingen team

* Aantal activiteiten worden brede school breed georganiseerd. Dit zijn de

kinderboekenweek, sportdag en sinterklaas. Bij deze activiteiten zorgen de

directeuren ervoor dat de informatie wordt doorgegeven aan de OC leden.



6. Mededelingen penningmeester

* Penningmeester van vorig jaar stopt. Andrea nieuw OC lid wil penningmeesterschap

overnemen.

* Op tijd laten weten aan ouders van groep 8 dat er nog een extra bedrag betaald

moet worden voor het kamp. Of de keus maken om de ouderbijdrage en het

kampgeld in 1x te laten betalen.

* Er moeten 2 brieven komen: 1 voor de groepen 1 tot en met 7 en 1 voor groep 8. Er

moet duidelijk in de brief komen dat het in termijnen betaald kan worden.

* Er moet digitaal betaald kunnen worden via Kwieb.

* Brieven moet het liefst voor 1 oktober verstuurd worden.

* Kascontrole: Andrea + Chantal

* Ouderbijdrage al indienen in oktober.

7. Jaarvergadering
* Digitaal of fysiek? Via Kwieb deze week bericht eruit voor aanmelding voor
jaarvergadering. Aanmelding voor 10 september. Dan besluiten om het digitaal of
fysiek te laten doorgaan.

8. Actie- en besluitenlijst

* Schaatsen: dit jaar gaan we schaatsen op de ijsbaan. Groepen 5,6,7 en 8. Gaan in 2

groepen. Groep 5 en 6 eerst en daarna groep 7 en 8. Gaan met eigen auto’s.

Marion, Danielle en Jennifer gaan deze activiteit regelen voor de OC.

* Hoe gaat we om met allergische leerlingen? Lijstje verzamelen met wat er mogelijk

is voor de leerlingen met bijvoorbeeld glutenallergie en lactoseallergie. Danielle en

Simone gaan ouders benaderen met leerlingen met een allergie.

* Mirjam wil budget weten wat ze kan uitgeven voor de kerstversiering. Het gaat om

de versiering in de gangen en niet in de lokalen. Vragen aan penningmeester. Marion

gaat dit doorgeven.

* Agendapunt voor volgende OC vergadering: Wat gaan we doen met het kerstdiner?

* Marion gaat contact opnemen met Sandra Verwijs van de Duizendpoot zodat er een

tafel komt waaruit kinderen kunnen kiezen. Zodat er geen geld meer wordt gegeven

aan de kinderen. Dit wordt verder uitgezocht.

9. Activiteiten

* Hebben activiteitenlijst doorlopen voor de verdeling van de activiteiten over de OC

leden.

* Kamp groep 8 wordt geregeld door Jennifer en Jolanda.

10. Nieuwe OC leden werving

* Knippen en plakken stukje uit vorige nieuwsbrief en dat weer opnieuw in de

nieuwsbrief zetten.



11. Brief voor hulpouders

* Maatregelen corona in de brief?  Besloten is om dit niet in de 1e brief naar de

ouders te zetten. De brief gaat erom dat er gevraagd wordt naar hulpouders bij

activiteiten. School communiceert duidelijk de coronaregels naar de ouders op het

moment van dat de activiteit wordt gedaan.

12. Rondvraag

Puntjes over lay-out schoolgids zijn doorgenomen.

13. Sluiting 22:25u


