Notulen OC vergadering 16 januari 2018
Aanwezig vanuit school: Cynthia
Aanwezige leden: Ikina (vz), Imora (pm), Krista, Martijn, Saskia, Janne, Caroline, Vanessa, Marloes,
Anne, Fanny (secr)
Afwezig: ========================================================================
1. Opening
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, alle leden zijn aanwezig, dat is een geweldige start van
het nieuwe kalenderjaar.
Anne licht haar OC opzegging toe. Zij verlaat per direct de OC wegens privé redenen. Anne wordt
bedankt voor haar inzet en veel sterkte gewenst.
Cynthia:
- het bestuur heeft bij haar aangegeven te willen werken aan meer profilering van de OC, hetgeen zij
van harte ondersteunt. Het is belangrijk dat er inhoudelijke transparantie is over hetgeen de OC doet
en waar het schoolgeld aan besteed wordt/waarvoor er reserves opgebouwd worden. Cynthia geeft
aan dat ook de schoolwebsite gebruikt kan worden als informatievoorziening naar de ouders.
- enkele ouders hebben het verzoek bij haar neergelegd of er i.p.v. snoep, iets anders of helemaal
niets meegegeven kan worden op de avond van het Kerstdiner. De OC is vrij om hierover zelf te
beslissen, en neemt notie van de opmerking.
- op 30/12 is er een damtoernooi op school dus dan móet de Kerstversiering opgeruimd zijn. Dit jaar
hebben de leerkrachten geholpen met opruimen, het is geen garantie dat dit aankomende Kerst ook
kan gebeuren, dus de OC dient zelf te zorgen voor voldoende mensen.
- het Pieter Vermeulen museum inventariseert de mogelijkheden tot vergroening van schoolpleinen,
waaronder de onze. Onze werkgroep (Vanessa en Caroline) zal contact met hen opnemen.
- er wordt gewerkt aan het organiseren van een feest op school, hetgeen dit schooljaar nog zou
plaatsvinden. Denk aan ‘zomerfeest’ of ‘pleinfeest’ ergens in de weken voor de zomervakantie.
Enkele leerlingen van groep 7 dragen al leuke ideeën aan, wellicht dat de OC wil helpen? Dat wil de
OC zeker, Krista, Martijn en Janne gaan hiermee aan de slag met Imora voor de financiële zaken.
- de brief die thans uitgereikt wordt aan nieuwe kleuters (zgn. kleuterbrief) kan een update gebruiken.
Het bestuur zal hiervoor zorgdragen.
2. Mededelingen bestuur
- het bestuur heeft vernomen en gemerkt dat er onrust is binnen het OC team, dit gaat met name over
het gevoel bij sommigen leden dat niet iedereen zich voor 100% inzet. Als OC streven wij naar een
goede samenwerking en hebben wij respect voor elkaar. Ieder persoon is uniek en heeft zijn/haar
eigen bijdrage/rol in de OC. Het bestuurt pleit voor open communicatie, dus als je ergens mee zit, uit
dit dan bij het bestuur of bij de betreffende persoon zelf, en maak het bespreekbaar.
- de inning van schoolgeld loopt soepel. Herinneringen worden in de week voor de voorjaarsvakantie
verzonden.
3. Evaluatie Sinterklaas (Martijn, Ikina)
- overall positief. Er was wel verwarring over de kadootjes. Het schoolteam had vooraf aangegeven
dat de OC geen ‘persoonlijk kadootje per kind’ hoefde te kopen, maar dat er 1 klassenkado gegeven
zou worden. Vrij kort voor de viering werd een kadootje per kind toch wel gewenst, de leraren
hebben dit uiteindelijk zelf geregeld.
- door persoonlijke omstandigheden kon Ikina weinig doen voor de commissie dus heeft Martijn veel
alleen moeten doen. Waarvoor hulde!
- Aandachtspunt voor aankomende viering: OC zal een paar reservekadootjes kopen voor als er iets
niet goed blijkt te gaan bij de surprises in de bovenbouw en er een leerling geen kadootje krijgt, dan
kan deze alsnog gegeven worden vanuit de OC.

4. Evaluatie Kerst (Vanessa, Marloes)
- er was minder hulp dan gehoopt. De opvatting vanuit het verleden ‘dat elk OC lid verplicht helpt bij
Kerst’ was niet bekend bij iedereen, en daarnaast hebben enkele leden ook zakelijke verplichtingen
in die periode waardoor geen hulp geboden kan worden.
- Janne had haarzelf aangemeld om te helpen achter de kraam, maar toen zij kwam, was er al een
andere bezetting geregeld.
- de samenwerking binnen deze commissie verliep stroef.
- betere communicatie en meer hulp is zeer wenselijk.
5. Voorbereiding toekomstige activiteiten
Dit schooljaar staan de volgende activiteiten op de agenda:
- woensdag 28 maart Paasfeest: Krista en Caroline, ism leerkrachten Corine en Annemiek

- maandag 4 t/m donderdag 7 juni Avondvierdaagse: Saskia, Janne, Fanny. In deze commissie zit
helaas geen oud-gediende dus geen van drieën heeft eerder de avondvierdaagsen georganiseerd.
Hulp is wellicht wenselijk, zij zullen e.e.a. voorbereiden en melden zich.

- vrijdag 22 juni Sportdag: Saskia, ism sportcommissie school Corina Post, Veronique en Netty.
- Onze school neemt dit jaar geen deel aan de landelijke Koningsspelen op 20 april. De groepen 1
t/m 7 hebben op die dag hun schoolreisje. De sportdag op 22 juni wordt georganiseerd ism
Suomi.

- Zomerfeest, datum en invulling nader te bepalen: Martijn, Krista, Janne, Imora financiën
6. Commissie indeling
Voor het volgende schooljaar zullen enkele commissies uitgebreid moeten worden qua ledenaantal
(minstens drie). Dit om ervoor te zorgen dat de dekking altijd goed is, ook als één van de leden
onverhoopt minder tijd kan investeren.
Ieder lid mag zijn/haar voorkeur opgeven voor bepaalde commissies, echter zal bij de indeling zeker
ook rekening gehouden worden dat er een goede mix is van leden die al ervaring hebben met het
organiseren van betreffende activiteit, en wie nieuw is.
7. Tot slot
- het bestuur heeft de schoolleiding donatie toegezegd voor het project ‘bieb op school’. Vanuit de
ouderbijdrage wordt jaarlijks de helft van de benodigde bijdrage per betalende leerling betaald. Dus
als in 2017-2018 200 leerlingen betalen, zal in 2018-2019 voor 200 leerlingen worden bijgedragen.
Na de voorjaarsvakantie starten 4 leerkrachten met de cursus leescoördinator. In februari/maart
worden nieuwe kasten in de aula verwacht.
- indien hulp gevraagd wordt via de OC appgroep, gaarne altijd reageren
- het bestuur zal diverse documenten van de het OC updaten en verspreiden, zoals protocol,
handboek e.d.
- het is wenselijk dat de OC leden de telefoonnummers van de klassenouders hebben, zodat zij hen
rechtstreeks kunnen benaderen voor hulp indien nodig. Het bestuur zal navragen of de
klassenouders hiermee akkoord zijn en dan een overzicht verspreiden.
- de secretaris maakt aan het begin van het nieuwe schooljaar een overzicht van alle belangrijke data,
zoals deadlines (opruimen) versieringen, indienen agendapunten etc.
- Krista heeft contact gehad met paswerk tbv hulp met de tuin, hiervoor is geen interesse
- Marloes heeft na de vergadering helaas besloten om de OC te verlaten. Zij was nog maar sinds kort
lid en het bestuur ziet het als haar taak om aspirant-leden goed te informeren wat er verwacht wordt
van een lid, en wat een lid mag verwachten vanuit de OC, zodat dit hopelijk niet nogmaals voor zal
komen.

Volgende vergadering: donderdag 8 maart 19:30 uur
Bijlage: actie- en besluitenlijst

Actielijst OC
Nr.

Onderwerp

Actie door

Deadline

1 Updaten diverse documenten

Bestuur

15 februari 2018

2 Opvragen telefoonnummers hulpouders

Bestuur

15 februari 2018

3 Overzicht belangrijke data

Secretaris

sept. 2018

4 Schoolplein inventarisatie, ook overleg met PV museum

Vanessa, Caroline

8 maart 2018

5 Paasfeest

Krista, Caroline

8 maart 2018

6 Avondvierdaagse

Saskia, Janne, Fanny

8 maart 2018

7 Sportdag

Saskia

8 maart 2018

8 Zomerfeest

Martijn, Krista, Janne,
Imora

8 maart 2018

Actiepunten 4 t/m 8 graag uiterlijk tijdens volgende vergadering 8 maart stand van zaken bespreken.

Besluitenlijst OC
Nr.

Onderwerp

Actie door

1 Respect voor elkaar, open en eerlijke communicatie

Allen

2 Paar reservekadootjes surprises bovenbouw

Sintcommissie

