
RKBS Titus Brandsma
Pienterpad 2

1775 AX
Middenmeer
0227 501135

www.rkbstitusbrandsma.nl

Notulen OC vergadering woensdag 9 maart 2022

Aanwezig: Jennifer, Simone, Marion, Danielle, Chrissy, Andrea, Melanie en Ilona.

Voorzitter: Jennifer

Secretaris: Simone

Penningmeester: Andrea

Afwezig: Sonja en Jessica

1. Opening

Welkom nieuw OC lid Chrissy Brouwer. Chrissy stelt zich voor en OC leden die Chrissy nog niet

kennen stellen zichzelf ook voor.

2. Mededelingen / nieuwe agendapunten

Geen

3. Ingekomen stukken

Tijdschriften over schoolreisje. Worden meegenomen door schoolreiscommissie.

4. Notulen vorige vergadering: goed gekeurd /aanpassingen

Geen op- en/of aanmerkingen.

5. Mededelingen team

Musical groep 3 was vandaag weer voor het eerst voor alle ouders te bezoeken. Was heel erg

leuk en ouders waren dolenthousiast. Fijn dat het weer zo kan met de versoepeling van de

coronaregels.

6. Mededelingen penningmeester

Er staan nog 12 betaalverzoeken open voor het betalen van de ouderbijdrage. Veel

betaalverzoeken zijn van broers en zussen, dus komen uit één gezin. Er zijn nu 3

herinneringen via de KWIEB verzonden. Vanaf mei 2022 gaat school naar de

ouders/verzorgers bellen die nog niet betaald hebben.

Penningmeester laat start kapitaal zien en minimale reserve die nodig is. Er blijft een bedrag

over (blijft ander bedrag dan vorige vergadering was genoteerd) doordat er door de

coronamaatregelen een aantal activiteiten minder hebben gekost. Voorkeur van de OC is om



dit bedrag apart te houden omdat we verwachten dat dit schooljaar de kosten omhoog gaan

door de huidige situatie en de verhoging van veel producten en diensten.

In de jaarvergadering is dit besproken. De ouders/verzorgers die toen aanwezig waren zijn

akkoord gegaan met de begroting.

We hopen dat we hierdoor de ouderbijdrage voor het komende schooljaar gelijk te houden.

Er komt een stukje in de nieuwsbrief over wat er over blijft in de Stichting van de

Oudercommissie.

Excursies: Penningmeester heeft hierover contact met Juf José. Is is nog niet hierover

gecommuniceerd met de OC en er is ook nog geen document hierover beschikbaar.

UBO’s moeten voor eind maart geregeld worden.

Penningmeester moet nog aangemeld worden bij de kamer van koophandel.

7. Huishoudelijk reglement; besluitvorming

Er zijn via de mail geen op- en of aanmerkingen binnengekomen. Er zijn nog wel 2 OC leden

die op papier op- en aanmerkingen hebben meegenomen naar de vergadering. Blijkt teveel te

zijn om nu tijdens de vergadering te bespreken. Voorzitter besluit om dit punt dan toch weer

mee te nemen naar volgende vergadering. OC leden moeten op- en/of aanmerkingen op tijd

naar de secretaris doorsturen zodat die de eventuele wijzingen weer kan doorsturen naar de

overige OC leden om voor de vergadering door te lezen.

Volgende vergadering hopen we dan een besluit te kunnen nemen op het huishoudelijk

reglement.

8. Lief en leedpot

Er wordt gesproken om de vrijwilligers van de OC die weggaan toch weer een bedankje te

geven. Iedereen zet zich vrijwillig en kosteloos in en wij vinden dat iemand daar een bedankje

voor mag krijgen.

Besloten is om vanaf 2 jaar in de OC een bedrag van € 7,50 op te nemen in de begroting voor

bedankje vrijwilliger in de OC. Natuurlijk kan het bedrag voor het bedankje eventueel worden

aangevuld door de OC leden zelf.

9. Actie- en besluitenlijst

Aantal OC leden zouden het prettig vinden om een kolom toe te voegen bij de actie- en

besluitenlijst. In deze kolom moet dan komen te staan wat er besproken is bij dat punt.

Er wordt opnieuw gekeken naar de actie- en besluitenlijst om te beoordelen hoe we dit het

duidelijkst en handigst kunnen vormgeven.

10. Activiteiten

* Evaluatie Carnaval

Heel fijn dat de ouders digitaal hebben mee kunnen kijken en dat er bij problemen heel

snel een oplossing was bedacht. Leuk dat er toch nog leden van de Raad van Elf op het

schoolplein kwamen.



Volgend jaar meer kijken naar de creativiteit van de kinderen voor de verkleedprijs en

niet kijken naar welk kind het in zijn/haar situatie het verdient om een prijs te krijgen.

* Schaatsen

Is geregeld. Schaatshuur is voor eigen rekening. Er wordt nog een bericht in KWIEB gezet

dat ouders die financieel het lastig vinden om de huur van de schaatsen te betalen dat ze

dit kunnen aangeven bij de OC.

* Kamp

Plan B bij slecht weer. Er is een binnen locatie waar ook de douches en de keuken is. Daar

zouden in noodgeval ook eventueel matjes neergelegd kunnen worden.

* Pasen

Hanen moeten besteld worden. Voor uitdelen brood weer kleine matzes gehaald en voor

rode wijn wordt er een pak vruchtensap voor elke klas gehaald.

* Koningspelen / Sportdag

Koningsontbijt en koningsspelen worden apart georganiseerd van sportdag.

De reden hiervoor is dat sportdag wordt georganiseerd door Sportservice Schagen en die

kunnen niet op de geplande datum. Sportdag wordt verplaatst naar dinsdag 10 mei.

Koningsspelen wordt gezamenlijk op het schoolplein gestart met alle scholen van de

brede school in Middenmeer en vervolgens vullen de scholen apart hun dag in.

Directeur gaat na of de boxen via de Jumbo weer besteld worden.

Er wordt ook al op tijd een KWIEB bericht verstuurd over de info + oproep voor

vrijwilligers voor sportdag.

11. Rondvraag

* Het schijnt dat de positieve benadering bandjes ook weer uit de pot worden gehaald. Dit

is niet de bedoeling. Directeur gaat hiermee aan de slag.

* Kinderen komen thuis met nog eten en drinken in de tas. Er is te weinig tijd om te eten.

Directeur gaat hiermee aan de slag.

* Hoe gaat de school om met de situatie in Oekraïne en Rusland. Er gaat een bericht in de

KWIEB hierover uit naar de ouders. Ook met uitleg hoe kinderen het ervaren.

* Er wordt nog even teruggekomen op de Sinterklaas cadeau’s bij de Duizendpoot. Er was

te weinig keus voor het bedrag. Er worden ideeën besproken over andere opties. Dit

wordt meegenomen naar de Sinterklaascommissie voor volgende jaar.

* Voorzitter treed volgend schooljaar af. Er zijn 2 personen uit de OC die zich beschikbaar

stellen voor de functie als voorzitterschap. Er is 1 persoon beschikbaar voor de functie als

secretaris.

Er wordt besloten dat de voorzitter via de app een bericht verstuurd naar de afwezige

leden over de stemming. Er wordt ook besloten dat er anoniem wordt gestemd omdat

het gaat over personen. Iedereen geeft haar stem uit aan de voorzitter. De voorzitter telt

de stemmen en geeft alleen uitkomst door aan iedereen.

* Drive is nog niet beschikbaar voor alle leden. Er is al gekeken naar rollen in de drive, maar

dit lijkt niet te kunnen. Als iemand documenten nodig heeft zijn deze op te vragen bij de

secretaris. Het lijkt niet handig om iedereen de inlog te geven, omdat als iemand

document wijzigt of wist je het nergens hebt opgeslagen.

12. Sluiting: 22:30u

Volgende vergadering staat gepland op 18 mei 2022.




