
OC vergadering 12-09-2016

Afwezig: Rika, Linda. Jolanda is later.

1. Opening
Een aantal ouders is gestopt met de OC. We kunnen wel wat versterking gebruiken. Linda heeft zich 
nieuw aangemeld maar is vanavond verhinderd. Tristan wil misschien ook wel weer aansluiten.
Ouderavonden: 20/21 september. Bij groepen 1/2/3/4 is iemand van de OC aanwezig om ouders te 
informeren en een brief uit te delen. Graag om 20.15 uur. Actie brief: José.

Seizoenstafels zijn al weer ingericht.
Er zijn nog te weinig mensen voor het kerstcafé. Kunnen we tegen die tijd aanvullen.

Dag van de leraar op 5 oktober. We verzorgen altijd een traktatie. Dit jaar graag een gezonde. Actie:  
Boaz.

Kinderboekenweek start op woensdag 5 oktober.

2. Mededelingen school
Caroline en Jolie vormen de cultuurcommissie. Er zijn al een aantal zaken gepland: open podium, 
muzikale inloop. Willen graag input van de ouders.
- we zijn blij dat het open podium er weer is!
- kunnen de leerkrachten ook toneelstukjes doen? 
- museumbezoek met de kinderen? Of kunstenaar in de klas?
- muziekinstrumenten in de klas? Muziekles?
- toneelvoorstelling op school?

Schoolreis: afgelopen jaar hebben veel ouders niet betaald.
€20 voor onderbouw kan nog net qua begroting. €25 voor middenbouw.
Voor de bovenbouw lopen kosten jaarlijks op.
Is het te duur? Kamp (groep 8) is €80. Dat is wel prijzig. Waarbij je driemaal naar een museum 
gaat. Dat lijkt ook wel heel veel. Misschien kun je minder musea bezoeken, en er spelletjes omheen 
doen.
Misschien ligt het ook aan de communicatie.
Ouders die niet betalen worden wel aangesproken om alsnog te betalen.
Het inloggen op mijnschool leidt ook tot onduidelijkheid. Vaak inloggen en klikken voordat je bij  
de juiste informatie komt.

Graag dit jaar meer aandacht voor de gezonde traktatie. Maar sommige ouders vinden dat je bij een 
verjaardag voor de enige keer per jaar op iets zoets mag trakteren. Misschien kan het een combi 
zijn.

Er zijn nieuwe IB'ers: Cobie ma + di en Tea wo + do, (vr om de week). En incidenteel is er een 
klusjesman Dick die de leerkrachten ondersteunt. Blij mee!

3. Ouderbijdrage
11/12/13 oktober innen we de ouderbijdrage. 8.15-8.45 uur. Aanmelden bij Petra.

Boaz licht de begroting toe. Aantal kinderen is nu nog een schatting. Wordt waarschijnlijk nog iets 
naar beneden bijgesteld.

Belangrijkste wijzigingen:



- meer geld voor Kinderboekenweek
- geld gereserveerd voor nieuwe pietenpakken en pruiken.
- meer geld gereserveerd voor Pasen.
- projectafsluiting / schoolfeest is dit jaar geld voor gereserveerd. Insteek was eens in de vijf jaar (en 
daar jaarlijks voor sparen).
- reservering voor schoolbibliotheek €300. 
- reservering zandbak nu opgenomen als reservering speeltoestellen. Zandbak kan van de reserve 
worden betaald. Maar er ligt ook nog een aanvraag bij de gemeente voor een kleuterplein. Uitkomst 
daarvan even afwachten.
- bbq: samen met de MR? Of uit eten? In eerste instantie op eigen kosten.
- school betaalt niet meer mee aan het cadeau voor groep 8.

4. Kascommissie
Sonja en Bert: willen die dat nog doen? Actie: Boaz.

5. Jaarverslag
Petra maakt een jaarverslag en schrijft daarin ook kort iets over de financiën. Voor volledig inzicht  
in de boeken kunnen ouders contact opnemen met Boaz.

6. Kinderboekenweek
KBW is in voorbereiding. José, Karin en Natacha bedenken een act en voeren die uit op 5 oktober. 
De benodigde rollators zijn geregeld.
Leerkrachten kunnen via de mail de gewenste titel doorgeven aan José (max. €17,50).

We doen mee met de Bruna actie: als je boeken koopt in de KBW bij Bruna, kun je met inleveren 
van de bonnen boeken voor de school krijgen. Bonnen kunnen worden ingeleverd in de 
schoolbibliotheek of bij de leerkracht.

7. Sint Maarten
We trakteren weer op mandarijnen. Actie: Monique.

8. Sinterklaas
Boaz en Tristan zijn wellicht weer beschikbaar. Ook vragen we dezelfde Sint (Jan) als vorig jaar. 
Actie: Petra. Anders vragen we Herbert.

Tijdig afstemmen met de Aquamarijn. Vorig jaar was het een goede aankomst (apart van elkaar).  
Wij zijn aan de beurt om als eerste te ontvangen. Petra stemt af met Angele.

Commissie spreekt binnenkort af (afspraak plannen via de app).

9. Schoolfeest
29 juni is dit, dat is op een donderdag.
Als de OC meedenkt en organiseert kan het iets moois worden. Als we nu ouders werven (ook van 
buiten de OC), kunnen we een mooie groep bij elkaar brengen.

Nu start met brainstorm van ouders en leerkrachten. Er moet dan ook meer budget voor worden 
gereserveerd. We kunnen ook kinderen dingen laten verkopen (met opbrengst voor het schoolfeest). 
Of een loterij. Is het (eind van de) middag of in de avond?

Dan, Jolie en Tea zijn vanuit de school het aanspreekpunt.

10. Rondvraag



- Doen we nog iets aan afscheid van de oude leden? Is behalve voor Meta al geweest. Petra gaat nog 
even bij Meta langs.
- Waarom geen twee weken meivakantie? Is bestuursbreed zo bepaald. Hangt samen met 
combinatie van margedagen / feestdagen achter elkaar aan. Iedereen vindt het heel jammer, maar  
het is niet anders.
- Wanneer schoolfotograaf? In het voorjaar. Andere fotograaf (Koch). Komt er ook weer een 
smoelenboek van leerkrachten in de gang???
- MR heeft ons paar keer uitgenodigd, we hebben nu de MR bij ons uitgenodigd de volgende 
vergadering.
- Bibliotheek zoekt nog meer ouders. Sippy meldt zich aan.

11. Sluiting
Volgende keer is op 24 oktober.


