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Notulen OC vergadering woensdag 27 januari 2021 

OC vergadering via Zoom.  

 

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

Voorzitter: Jennifer 

Secretaris: Simone 

Penningmeester: Jolanda 

Datum: woensdag 27 januari 2021 om 20:00 uur 

Locatie: digitaal 

 

1. Opening 20:09u 

 

2. Mededelingen / nieuwe agendapunten 

OC lid gestopt 

3. Ingekomen stukken 

-  Pannenkoekdag (Bestuur hierover om tafel) 

 - Brief van KVK over overname penningmeester 

- Boekjes over schoolreisjes 

4. Notulen vorige vergadering d.d. 04-11-2020 

Geen op- en aanmerkingen 

5. Mededelingen team 

* 1 onderbouwleerkracht zwangerschapsverlof. Daar was al vervanging voor door juf 

van groep 3. Groep 3 is overgenomen door andere leerkracht/LIO-er 

* Leerkracht groep 8 werkt nu weer 2 dagen per week op school. Leerkracht helpt nu 

kinderen in kleine groepjes. Vervanging was al geregeld voor groep 8. 

* Eind volgende week verwachten we de onderzoeksresultaten over de COVID-19.  

   Verwachting is dat het online les voortgezet gaat worden tot de voorjaarsvakantie. 



6. Mededelingen penningmeester  

* Nieuwe leerlingen en de ouderbijdrage => Hoe worden op de nieuwe  

 ouders op de hoogte gebracht over de ouderbijdrage? Directeur print een  

 stapel brieven en bij het kennismakingsgesprek geeft de leerkracht dit  

 mee aan de nieuwe ouders. Percentage wat nieuwe ouders moeten  

 betalen wordt nog opgezocht door de penningmeester. 

* Administratie overzicht 1e halfjaar 2020-2021 => bonnetjes moeten nog  

 ingeleverd worden bij de penningmeester.  

 * Ouderbijdrage => Er wordt een reminder in de nieuwsbrief geplaatst door  

 directeur.   

7. Leerlingenlijst 

 De vraag is of het mogelijk is om na een bepaalde periode weer een nieuwe updat te  

 krijgen van de leerlingenlijst van school. Besloten wordt om na elke vakantie een  

 update te ontvangen van de leerlingenlijst. Alle OC leden moeten in de OC Drive 

 kunnen. Zodat de leerlingenlijst niet via de mail gaat. Rollen moeten hiervoor in de  

 Drive worden aangepast.  

8. Allergielijst 

De allergielijst wordt steeds langer. Hierdoor wordt het steeds lastiger om de juiste 

producten te kopen voor de OC leden. Ook qua budget wordt dit steeds lastiger. 

Aantal OC leden willen niet de verantwoordelijkheid dragen over de allergieën. 

Hierover hebben we gesproken en meningen gedeeld. Blijft heel lastig punt. 

Kerstdiner was echt niet te doen qua allergieën. Dit jaar was het kerstdiner natuurlijk 

wel heel anders dan voorgaande jaren i.v.m. de coronamaatregelen. 

Er is wel gesproken over andere manier van het kerstdiner voor volgend jaar.  

Irene gaat vragen in het team hoe de leerkrachten erover denken hoe om te gaan 

met de allergieën.  

Extra toevoeging: in spekjes (snoep) zitten varkensproducten.  

9. Activiteiten 
* Activiteitenplanning zonder Maaike:  

 Maaike is nog ingedeeld in de volgende activiteiten: carnaval, goede doelen,  

 koningsontbijt. We gaan kijken hoe het loopt, hangt er ook nog van af wat er  

 georganiseerd mag worden door de OC of dat de OC aanwezig mag zijn i.v.m. de  

 coronamaatregelen.  

 * Evaluatie Sinterklaas =>  contact geld te regelen bij de bank was niet te doen. 

 Hoe kunnen we dit anders regelen? 

 Activiteit Sinterklaas zou oorspronkelijk vanuit de Peppel aangestuurd moet worden.  

 2 dagen van tevoren pas iets gehoord van de Peppel. 

 Hierdoor komen we op het volgende punt: Samenwerking scholen.  

- Evaluatie Kerst => Zoals al benoemd in de notulen. Kerstdiner was echt niet te doen  



 qua allergieën. Dit jaar was het kerstdiner natuurlijk wel heel anders dan voorgaande  

 jaren i.v.m. de coronamaatregelen. 

 Er is gesproken over andere manieren van het kerstdiner voor volgend jaar.  

 Super fijn dat het op korte termijn nog een kerstdiner werd georganiseerd.  

 Er zijn nog 2 kerstbomen over, de rest was echt helemaal niets.  

 Ouder die helpt met versieringen heeft gekeken naar de versiering van school.  

 Directeur gaat samen kijken met penningmeester wat er voor budget is voor nieuwe  

 versiering.  

 Oproep in de nieuwsbrief voor kunstbomen / goede kerstversiering.  

- Voortgang Schoolreisje => parken en bussen zijn geregeld. In maart/april  

 bekijken hoeveel leerlingen er uiteindelijk zijn. 

 - Carnaval; hoe gaat dit vorm krijgen? => er wordt gekeken naar mogelijkheid voor  

 een livestream. Raad van Elf maakt filmpje.  

 Kinderen verkleed naar de klas. Er wordt ook gekeken naar een prins en  

 prinses in groep 8. Dansmariekes zijn er ook. 

 Er wordt gekeken of er limonade bij gehaald moet worden. 

10. Samenwerking Brede School 

 Samenwerking met andere scholen blijft lastig.  

 Hebben de andere scholen een OC? Wat is de intentie van de Brede  

 School? Bepaalde activiteiten moeten wel als Brede School georganiseerd worden  

 zoals sportdag.  

Directeur gaat in overleg met andere scholen hoe we de samenwerking kunnen  

 verbeteren. Wie zijn de aanspreek ouders / leerkrachten van de andere scholen= 

10. Actielijst 

 * Hesjes in plastic bakken en T-shirts in dozen. 

 * Kamp Texel: gaan dit schooljaar niet naar Texel. Plan naar ’t Bos roept  

 kamperen. Alternatief plan. 

 * Begroting volgend schooljaar => voor de zomervakantie 

 * Foto’s worden nogmaals doorgestuurd naar Irene 

11. Rondvraag 

 * Alle leerlingen die helemaal niet op school komen iets leuks brengen.  

 Kleuterjuffen gaan dit sowieso doen. Er wordt nagedacht over de hogere  

 klassen. Vraag was of OC leden eventueel tijd hebben om iets rond te brengen. 

12. Sluiting 21:48u 


