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Notulen OC vergadering woensdag 3 november 2021

Aanwezig: Jennifer, Marion, Jessica, Melanie, Danielle, Sonja, Andrea, Irene en Simone

Voorzitter: Jennifer

Secretaris: Simone

Penningmeester: Andrea

Datum: woensdag 3 november 2021 om 20:00 uur

Locatie: Titus Brandsma School

1. Opening

2. Mededelingen / nieuwe agendapunten

* 2 Nieuwe OC leden: Melanie Klaassen en Jessica de Wilde. Welkom!

* Er zijn 2 voorstellingen op school geweest. Groep 1 tot en met groep 4 hebben de

voorstelling Ober van Niks gezien. Groep 5 tot en met groep 8 hebben de voorstelling

Scheepsjongens van Bontekoe gezien.

Beide voorstellingen waren een succes.

* Andrea en Marion hebben afspraak gemaakt om samen op zolder te gaan kijken wat

er nog staat en gaan opruimen op zolder.

3. Ingekomen stukken

Geen

4. Notulen vorige vergadering

Staat op de website.

5. Mededelingen team

* Juf Marit heeft een dochter Fien gekregen.



6. Mededelingen penningmeester

* Gesproken over de betalingen van de ouderbijdrage tot nu toe. Er is bekend voor

hoeveel leerlingen er tot nu toe al betaald is. Elke 1e van de maand gaan er

herinneringen uit naar de ouders die nog niet betaald hebben.

* In het huishoudelijk reglement (staat op de website) staat dat je niet in de OC mag

deelnemen als je niet de ouderbijdrage betaald.

* Kamp: Voor het budget van kamp komt € 22,50 uit de ouderbijdrage. Dit is in de

brief naar de ouders verzonden. Er is hierin een fout gemaakt, want in de begroting

van 2020/2021 staat dat het budget voor schoolreisje (wat voor groep 8 wordt

gebruikt voor het kamp) €26,50 moet zijn. We vinden dat we dit nu niet meer kunnen

aanpassen naar de ouders van groep 8.

* Penningmeester wil voor volgend jaar in de begroting 3% opnemen voor de

wanbetaling (dit zijn ongeveer 6 kinderen). Hierover moet nog wel gestemd worden

tijdens de OC vergadering als de penningmeester de begroting voor het schooljaar

2021/2022 bespreekt.

* De vraag is of alle documenten van de OC in de drive van de OC komen te staan. Als

er in de drive iets veranderd is aan het document is het oude document verloren

gegaan. Er wordt over nagedacht hoe we dit het beste kunnen oplossen.

7. Actie- en besluitenlijst
* De actie- en besluitenlijst wordt voor een aantal OC leden nog steeds niet als
overzichtelijk gezien. De vraag is of de lijst per schooljaar kan worden gemaakt.
Alleen de openstaande actie- en besluiten uit de lijst meenemen naar het volgende
schooljaar. Secretaris gaat hiermee aan de slag.

8. Activiteiten

* Lichtjesavond: gaat niet door in de huidige vorm ivm de coronamaatregelen. Er

wordt nagedacht over een alternatief. Bestuur weet nog niet of dit individueel per

school zal plaatsvinden of brede school breed. We worden hiervan op de hoogte

gebracht.

* Sinterklaas: er zijn bonnen gemaakt is samenwerking met De Duizendpoot. Elke bon

heeft een waarde van € 6,-. De bon kan alleen ingeleverd worden bij De Duizendpoot.

We zijn ons ervan bewust dat de Duizendpoot niet een breed assortiment heeft,

maar er is afgesproken dat er veel leuke dingen in de winkel komen te liggen van € 6,.

De reden dat we hiervoor hebben gekozen is dat we geen envelopjes meer hoeven te

maken met contant geld (wat geld kost om bij de bank te halen), er geen kinderen

meer een cadeau krijgen wat geen € 6,- waard is en om een plaatselijke winkel te

helpen. We gaan het na dit jaar evalueren voor de toekomst.

Deze bonnen zijn voor groep 5 tot en met groep 8.

Voor de groepen 1 tot en met 4 is er een standaard cadeau gehaald.

* Kerst: 1e gesprek is ingepland.

* Schoolreisje: er wordt veel gesproken wat we moeten doen omdat we een tekort

hebben als we naar de Goudvis en Duinrell gaan. Wel of geen eten. Begeleiders eten?



Evt. Linnaeushof wordt enthousiast genoemd om met de hele school heen te gaan.

Leerkrachten vonden het vorig jaar wel leuk dat we met de hele school naar het Land

van Fluwel zijn gegaan. De schoolreiscommissie gaat hier verder mee aan de slag.

10. Brief voor hulpouders

* Is vandaag aan alle leerlingen meegegeven.

11. Rondvraag

Geen

12. Sluiting


