RKBS Titus Brandsma
Pienterpad 2
1775 AX
Middenmeer
0227 501135
www.rkbstitusbrandsma.nl

Notulen OC vergadering woensdag 23-09-2020
Aanwezig: Leonieke, José, Maaike, Irene, Jennifer, Simone, Ellen, Jolanda
Voorzitter: Jennifer
Secretaris: Simone
Penningmeester: Ellen/Jolanda
Afwezig: Marion

Agenda:
1.

Opening jaarvergadering
20:10u

2.

Mededelingen / nieuwe agendapunten
Oude penningmeester had het prettig gevonden als ze ook een uitnodiging had ontvangen
voor de jaarvergadering. Heeft ook geen agenda ontvangen.
Dit was niet bekend bij het bestuur dat dit hoort. We nemen het mee voor volgend jaar.

3.

Ingekomen stukken
Reclame voor het schoolreisje en goede doelen acties.

4.

Mededelingen team
Geen

5.

Jaarverslag incl. financiële gedeelte
Het jaarverslag schrijven was heel lastig omdat je als secretaris niet bij alle activiteiten
aanwezig bent geweest. Voor dit jaar afgesproken dat na een evaluatie van een activiteit er
direct een stukje wordt geschreven voor het jaarverslag voor dit jaar.
2 ouders hebben de kascontrole gedaan.
Oude penningmeester geeft overzicht van inkomsten en uitgaven 2019-2020.
Omdat veel activiteiten door de coronamaatregelen niet doorgingen is er een deel van de
oudercommissie teruggestort naar de ouders. Helaas kregen we niet alle kosten terug van de
kosten voor kamp accommodatie.
203 leerlingen ingeschreven tot en met dec 2020. 26 leerlingen gaan op kamp 2020-2021.

Tiny Forrest gaat in november 2020 van start.
Als er dit jaar niet geschaatst wordt op natuurijs dan wordt er in het schooljaar 2021-2022 op
de ijsbaan in Hoorn geschaatst. Groepen 5, 6,7 en 8.
Ouderbijdrage in 2011 verhoogd van €42,50 naar €45,-. Dus al 9 jaar hetzelfde bedrag als
ouderbijdrage.
Over 5 jaar bestaat de school 70 jaar.
Akkoord met de begroting van het schooljaar 2020-2021.

6.

Decharge verlening aan de penningmeester
Akkoord

7.

Goedkeuring begroting 2020/2021
Akkoord met de begroting van het schooljaar 2020-2021.

8.

Vraag vanuit penningmeester
- Wat doen we met ouders die structureel niet betalen?
Structureel die niet op tijd betalen.

Advies om brief voor de ouderbijdrage zo snel na de start van het schooljaar rond te delen.
Via FIEP wordt er een brief uitgedaan. Mogelijkheid voor idea lbetaling wordt onderzocht. Je
kan het zelf overmaken dan is het € 45,- en als ze de ideal gebruiken dan wordt het € 45,50.

9.

Activiteiten
- Schoolfotograaf
Leuke fotograaf. 2 dagen geweest, neemt de tijd voor de kinderen. 2e dag iets stress bij
de klassenfoto’s doordat buiten het weer minder werd. Fotograaf heeft ouders ook veel
opties gegeven om na schooltijd ook nog met broertjes en zusjes op de foto te gaan. Ook in
het weekend.

- Lichtjesavond
Geen ouders in de school op dit moment. We gaan wel alvast kijken naar voorverpakte
snoepjes.

- Sinterklaas
Directeuren van de 3 scholen willen geen zwarte pieten meer. Vinden dat ze dit niet kunnen
maken. Roetveegpieten gaan er gebruikt worden. Er moet gekeken worden naar de
versiering in school.
We hebben respect voor iedereen die zwarte piet niet prettig vindt, maar we moeten ook
respect hebben dat er ook ouders zijn die het niet prettig vinden als pieten herkent worden.
Fijnst zou zijn om te kijken naar pieten die de kinderen niet herkennen uit hun omgeving.
Nieuwe draaiboek wordt doorgenomen door OC lid die op deze activiteit staat. Neemt evt.
contact op met oude OC leden die deze activiteit hebben gedaan.
Sinterklaas komt aan op 14 november in NL, maar er wordt geen feest gegeven op tv.
Sinterklaas komt aan op een geheime locatie. Sinterklaas komt 21 november aan in
Middenmeer.

- Kerst
- Carnaval
Carnaval wordt in Middenmeer niet gevierd zoals gewoonlijk ivm de coronamaatregels.

- Pasen
- Goede doelenactie
- Sportdag
- Koningsontbijt
- Schoolreisje
We besluiten om planning van vorig jaar aan te houden. We gaan alleen Alpha Tours.
We moeten goed vragen naar de annulering.

- Avondvierdaagse
- Afscheid groep
- Kamp groep 8
Een OC lid neemt contact op met de juf van groep 8. Gaat eventueel nog kijken naar andere
accommodatie op Texel.

- Waterfestijn
- Schaatsen
10.

Rondvraag
Kunnen we kijken naar wat meer gezonde traktaties. Gaan we per activiteit bepalen.
Brief voor hulpouders wordt meegegeven aan de oudste kinderen.
Actielijst maken als extra bijlage bij de notulen.

11.

Sluiting
22:12u

