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Notulen OC vergadering woensdag 4 november 2020 

OC vergadering via Zoom.  

 

Aanwezig: Jennifer, Jolanda, Marion, José, Leonieke, Maaike, Irene en Simone 

Voorzitter: Jennifer 

Secretaris: Simone 

Penningmeester: Jolanda 
 

1. Opening 20:00u 

 

2. Mededelingen / nieuwe agendapunten 

Geen 

3. Ingekomen stukken 

* Ouderbijdrage: stukje schrijven voor volgende nieuwsbrief dat er wel geld uit wordt  

 gegeven aan traktatie en cadeautjes bij de OC activiteiten.  

 Als er aan het einde van het schooljaar weer geld van de ouderbijdrage overblijft  

 wordt dit terug gestort aan de ouders. 

4. Mededelingen penningmeester  

* Contact geld vanuit de OC aan leerkrachten meegeven is niet wenselijk? 

 Voorkeur gaat uit naar een factuur vanuit de excursie. Als dit niet mogelijk is dan kan  

 de pin vanuit de school/Irene mee worden genomen door de leraar en wordt het  

 bedrag later door de OC teruggestort.  

* Brief ouderbijdrage opgesteld? 

 Brief is deze week via FIEP naar alle ouders verstuurd.  

5. Mededelingen team 

* 1 leerkracht fysieke klachten: geen corona. Gaat de komende tijd minder werken. 

* 1 leerkracht gaat per 3 december met verlof ivm corona maatregelen. Advies is om 

te stoppen met werken vanaf 28 weken zwangerschap als het een beroep is waarbij 

geen 1,5 meter kan worden gewaarborgd.  



6. Huishoudelijk reglement 

Huishoudelijk reglement wordt door bestuur nogmaals doorgenomen.  

2 OC leden hebben het huishoudelijke reglement vorig jaar gelezen en staan 

hierachter. Besloten is dat bestuur stap voor stap huishoudelijk reglement gaat 

doornemen.  

Huishoudelijk reglement wordt ook besproken met team. 

7. Lief en leed pot; bedankjes oude OC leden 

* Er zijn verschillende meningen over bedankjes geven voor het afscheid van OC  

 leden. De een vind dat een OC lid dit vrijwillig doet en dat de ouderbijdrage voor de 

 leerlingen is. De ander vindt dat een bedankje voor meer dan 4 jaar wel op zijn plaats 

 is. De OC leden zetten zich ook in voor de leerlingen van de school. Voor dit jaar laten  

 we hem erop staan. Staat al in begroting. Voor volgend jaar kijken we er dan 

opnieuw 

 naar.  

8. Excursielijst 2020-2021 

Excursielijst blijft hetzelfde als vorig schooljaar.  

9. Activiteiten bespreken die op dit moment van belang zijn 

* Schoolfotograaf; reactie’s?  

 Leerlingen die na oktober op school komen staan nu niet op de schoolfoto. Idee om  

 volgend jaar misschien schoolfoto mei/juni te laten plaatsvinden. 

 Verder vanuit ouders veel positieve reacties. Leuke foto’s.  

 * Lichtjesavond;  
 Geen mandarijen, want dat is al een traktatie die ergens anders wordt gebruikt.  

 Verder maakt keuze van snoep niet uit.  

* Sinterklaas; 
 2 roetveeg pieten (die zich vrijwillig beschikbaar stellen zonder kosten) komen alle  

 cadeau’s brengen. (manier waarop ze komen is nog even geheim). Hierdoor geen  

 kosten voor pieten en sint. 

 Onderbouw: € 5,- cadeau / Bovenbouw: ong. € 6,- cadeau. Er wordt gekeken wat er 

in  

 het budget past. We kunnen het verantwoorden dat onderbouw nu lager bedrag 

 krijgt omdat die als ze in de bovenbouw zitten het hogere bedrag krijgen. Het is nu 

 best lastig om voor de oudere leerlingen een leuk presentje uit te zoeken voor een 

 klasgenootje van € 5,- 

 Ongeveer 16 dec moet de brief voor surprise moet er wel uit naar de ouders,  

 leerlingen moet ongeveer 3 weken de tijd hebben om een surprise te maken. 

 Bankkosten zijn € 7,50 om geld voor enveloppen te regelen.  

 Groepen maken dit jaar zelf de versiering om in de school en de klassen te hangen  

 voor sinterklaas.  



* Kerst; 
 Kinderen gaan per groep naar de kerk onder schooltijd. Er wordt over de invulling  

 hiervan nagedacht. Mogelijk wordt de kerststal besproken en misschien een verhaal  

 verteld door de leerkracht in de kerk. Leerkracht/ouder muziek begeleid 3 liedjes per 

 groep. 

 Geen diner, wel een lunch. Mag niet gemaakt worden door ouders.  

 Chocomel, fristi en danootjes worden wel gehaald. 

 OC leden die kerst regelen gaan kijken wat er gehaald kan worden voor een lunch. Er  

 wordt gekeken of hier budget voor is, misschien sponsering zoeken zoals Dekamarkt,  

 middenstand etc. Er wordt een lijstje gemaakt zodat we mee kunnen denken.  

 Er wordt gekeken welke nieuwe versieringen mogelijk zijn in de school en of dit  

 binnen het budget valt. Dit regelen de OC leden die bij de kerst zijn ingedeeld samen  

 met een ouder die als beroep styling heeft.  

 Er wordt op zolder gekeken welke versieringen er nog zijn en nog kunnen en wat er  

 nieuw gehaald kan worden.  

 Budget versieringen is voor Sinterklaas, Kerst en Carnaval.  

* Schoolreisje; 
 Tijden nog bespreken met Jette. Brief op tijd opstellen naar de ouders zodat ze op de  

 hoogte zijn van het later uit school komen. Dit ook ivm dat daarna het hemelvaart  

 weekend begint.  

10. Rondvraag 

Actielijst:  
 * Er is heeft gekeken naar accommodaties op Texel voor kamp. Zit nu al allemaal vol.  

 Als we wat anders willen dan is dit voor volgend jaar. Hier gaat wel naar gekeken  

 worden in overleg met leerkracht groep 8. Er wordt wel besproken dat mei een  

 betere periode is dan april voor kamp.  

 * Verjaardagen van leerlingen staan niet meer op de nieuwsbrieven. Wordt door  

 ouders wel gemist. Gaat er volgende nieuwsbrief weer op komen te staan.  

* Foto’s van de OC leden nog niet op de website. Hier wordt aangewerkt.  

* FIEP bericht over Tiny Forrest mist bijlage.  

* Vanuit ouders mededeling over FIEP berichten. Zijn er soms heel veel achter elkaar  

 en soms ook op “vreemde tijden”. Probleem is als je berichten samenvoegt dat je ze  

 later niet meer op titel kan terugvinden.  

11. Sluiting tijd 21:37u 

 


