
Notulen OC vergadering 5 oktober 2015 
 
 
Aanwezig: 
Petra, Jolanda S, Natascha, Karin,  Monique, Boaz, Tristan, Sippy, José, Rianne, Jolanda de V., 
Marga, Hiske en Petra v D. 
 
 
Voordat de vergadering begon, zijn we met de aanwezige leden op een groepsfoto gekomen. 
 
Opening: 
 
Petra opent de vergadering en heet eerst, ons nieuwste lid, Tristan welkom.  
Jeroen heeft aangegeven dat hij de werkzaamheden voor de OC even stop zet en dat hij 
hoopt in januari weer actief met de OC bezig te kunnen gaan. 
Wieteke heeft aangegeven toch niet in de OC te stappen maar wil best beschikbaar blijven 
als hulpouder. 
Marianne stapt uit de OC omdat zij gaat verhuizen. 
Laatste notulen OC dateren van 31 augustus 2015. 
 
 
Mededelingen school: 
 
Het schoolplan en jaarplan zijn in grote lijnen uitgezet. Het concept ligt klaar. Dit moet nog 
met het team besproken worden. Indien dit akkoord is gaat het door naar de MR en dan pas 
zal het opgestuurd worden naar het bestuur van O2G2. 
 
 
Marga heeft een gesprek met CvB (college van Bestuur) gehad en zij heeft plannen bij hun 
neergelegd voor het oppimpen van de  school, te weten: 

 De zijkant en de voorkant van het gebouw en tevens de loopbrug oppimpen met Feniksen 

 Aanvraag van een eigen kleuterplein. Deze zou gerealiseerd moeten worden bij de zij uitgang 
van de onderbouw. 

CvB heeft deze aanvragen bij de Gemeente Groningen neerleggen en de Gemeente moet dit verder 
beoorderen. 
 
Een paar leerkrachten zijn even uit de roulatie. 
Petra van Dijk heeft problemen met de voet . Zij is wel op school aanwezig maar staat momenteel 
niet voor de klas. 
Petra Gubbels heeft zich ziek gemeld en zal voor langere tijd afwezig zijn.  
Voor beide groepen is er vaste vervanging geregeld. 
Betsie zal ook enige tijd afwezig zijn, daar zij een kijkoperatie moet ondergaan. 
 
 
Financiën: 
 
Boaz heeft het jaaroverzicht 2014-2015 en de begroting 2015/2016 uigedeeld. Hij heeft het e.e.a. 
keurig en duidelijk toegelicht. 
 



Kascontrole moet nog worden uitgevoerd. Boaz zal Bert en Soon Ja benaderen. Zij hebben vorig jaar 
ook de kascontrole gedaan. 
 
De Ouderbijdrage wordt dit jaar van 27 tot en met 29 oktober geïnd. Dit jaar is het niet meer 
mogelijk om via automatische incasso te betalen. Deze optie zal ook verwijderd worden op de flyers 
die in school worden opgehangen. 
 
 
Kinderboekenweek: 
 
Kinderen mogen “raar” verkleed op school komen. Leerkrachten zullen hun verkleed verwelkomen. 
Natascha, Karin en José zullen verkleed als professoren langs de klassen gaan om in elke klas een 
boek uit te delen.  
 
 
Sint Maarten: 
 
Net als andere jaren worden er mandarijnen aan de kinderen uitgedeeld. De mandarijnen moeten in 
de klas worden opgegeten. 
 
 
Sint Versieravond: 
 
Deze zal zijn op 12 november vanaf 19.30 uur. Petra van Dijk zal op school aanwezig zijn om de deur 
te openen en om af te sluiten. Er komt nog een oproep voor hulpouders. 
 
 
Sinterklaas: 
 
We hebben een sinterklaas. De stagiaire van José wilde wel Zwarte Piet zijn. ’s Avonds na de 
vergadering nog een appje ontvangen dat ook Boaz en Tristan wel Zwarte Piet wilden zijn. 
Uitzoeken, bestellingen voor de diverse cadeau’s lopen.  
 
Schoolfeest?? 
 
De vraag is wel of niet een schoolfeest. Marga opperde het idee om niet een jaarlijks schoolfeest te 
houden maar bijvoorbeeld een lustrumfeest. 
Een lustrumfeest gezien vanaf de datum dat de school weer uit haar as is herrezen. Dit zou 
betekenen dat er in het voorjaar van 2017 een groot lustrumfeest zou komen. 
 
Uitnodiging MR/OC: 
 
Op dit moment hebben zich 3 OC leden aangemeld om op 4 november mee te kijken bij de MR. 
Dit zijn Petra d V., José en Tristan. 
 
Rondvraag: 
 
Petra had een folder van schoenmaatjes.  We hebben besloten om hier niet aan mee te doen. 
Een andere optie zou zijn om mee te doen aan een actie van de voedselbank. Hier zullen we de 
volgende vergadering op terugkomen. 
 
 


