
Notulen OC  (vergadering via Teams) 

Datum 05-10-2020 

Aanwezig: Diana, Marga, Gera, Bas, Jolanda, Elvira, Tanja, Hiske en Petra (school) en Joost (not) 

 

Agenda 

1. Mededelingen 

2. Financien + punten van Bas 

3. Evaluatie opening kinderboekenweek 

4. Versieren van school in thema’s 

5. Sinterklaas 

6. Rondvraag 

7. Nieuwe datum vergadering 

 

Notulen 

1.Petra en Hiske melden dat school de bijdrage van de OC voor de dag van de leerkracht 

gewaardeerd heeft. 

2. Bas licht de financien van 2019 toe en licht de begroting 2020-2021 toe. Er zal , als alles loopt 

volgens begroting , een verlies van ongeveer 600 euro  worden geleden. 

Er wordt besproken dat afgelopen jaar is besloten dat minder krap begroot hoeft te worden en dat 

school  ondersteund wordt in het organiseren van uitstapjes. Omdat met deze begroting verlies 

wordt geleden en te verwachten is dat dit jaarlijks zal blijven gebeuren, wordt besloten de vrijwillige 

eigen bijdrage jaarlijks met ongeveer 2 euro te laten stijgen (nu 18 euro) tot uiteindelijk 25 euro. 

Bas stelt voor een eigen website van OC de Feniks te maken. Petra vraagt zich af of het niet beter is 

de pagina van de OC op De Feniks up to date te houden. Bas toont dat de huidige pagina op de site 

zeer verouderd is. Er wordt afgesproken eerst in te zetten op het up to date houden van de OC 

pagina op de website van de Feniks. Petra en Hiske informeren hierover bij Alyt; Bas mailt Rianne 

hierover. Het zou ook fijn zijn als de OC zelf berichten via Mijn School kan versturen. 

Innen Eigen Bijdrage: Bas stelt voor te innen in 2 rondes (eerste ronde + daarna via herinnering met 

link voor betaling). Hij stelt de namen niet meer bij te houden. 

Bas heeft voorbeeldbrief gemaakt met QR code, zodat direct betaald kan worden, maar dan is dus 

niet te achterhalen wie er betaald heeft.  Mocht de opbrengst dit jaar kleiner zijn, moet het volgend 

jaar toch met bijhouden van de kinderen voor wie betaald wordt. 

Brief over ouderbijdrage wordt verspreid via Mijn School. In de mail hierover kan Alyt ook noemen 

dat het bericht over de ouderbijdrage gaat. Kort na de herfstvakantie zal deze brief worden 

verstuurd. Bas overlegt over de timing met Alyt. Klassenapp kan gebruikt worden om te herinneren 

aan de ouderbijdrage. 

Er wordt opgemerkt dat Bas een mooie brief over de eigen bijdrage heeft geschreven. 



Linda noemt dat Boaz het laatste boekjaar waarvoor hij verantwoordelijk was niet officieel wil 

afsluiten. Alyt heeft al aangegeven dat dit dan maar geaccepteerd moet worden. Boaz zal nog wel de 

bonnen ed van dat jaar (en de jaren daarvoor) overdragen aan Bas. 

Martijn (MR) wil mogelijk deelnemen aan kascommissie. Joost zit er ook in. 

3. De opening van de kinderboekenweek was geslaagd. Bas was een supermummy! 

4.  SKSG verhuist naar De Feniks. Zij willen helpen met versieren. Vanwege corona weten we nog niet 

of en hoe op school Sint en Kerst mogen worden gevierd. Het advies van de PO raad wordt 

afgewacht. Ook voor versieren van school geldt dat we moeten afwachten, al kan het waarschijnlijk 

wel doorgaan. 

Voor versieren van school met Sint en Kerst kunnen we waarschijnlijk werken in groepjes van 4 

ouders per verdieping ; SKSG kan bovenverdieping doen. 

Kerstdiner kan vermoedelijk niet doorgaan. In ieder geval zoals we dat afgelopen tijd hebben gedaan. 

Mogelijk kan ieder kind zijn eigen eten meenemen evt volgens menu dat in klas is afgesproken en dat 

door kinderen met ouders samen is gemaakt. Met diner cf Gezonde School. 

Alternatief kan kerstwandeling met activiteiten zijn (bv langs vuurkorven ed). 

5. Jolanda heeft de leerkrachten van de onderbouw keuzes voor de Sinterklaaskado’s gegeven. Ze 

heeft de schoenkado’s ook op school gezet. Hiske zet het in het Praathuis. Inpakken zal afhankelijk 

van corona situatie, mogelijk bij ouders van OC thuis gebeuren. 

Hiske neemt contact op met Jolanda  zodra meer duidelijk is hoe Sinterklaas gevierd mag worden. 

Joland 

6. Diane vraagt zich af of er al nieuwe kerstbomen zijn gekocht. Dat is nog niet gebeurd. Om met 

Kerst voldoende dezelfde bomen te hebben, moeten die op korte termijn gekocht worden. Juist 

omdat we komend jaar vanwege corona waarschijnlijk weinig uitgaven zullen hebben, wordt 

besloten nu de bomen te kopen. 

OC zal 50% betalen; school de andere helft. Linda overlegt met Betsie wie de bomen koopt. 

6. Sint Maarten: mag waarschijnlijk wel doorgaan; op school worden lampions gemaakt en kinderen 

zingen voor elkaar. Ook krijgen de kinderen mandarijn van OC. Linda vraagt mandarijnen bij Jumbo. 

6. In de groepsapp worden de commissies verdeeld. 

6. Petra noemt dat MR nieuwe leden zoekt. Op eerdere oproepen zijn geen reacties gekomen. Vraag 

is of uit de OC interesse is. Er komt een mail naar de OC. Ook de app groep van de onderbouw wordt 

benaderd. In MR en OC plaatsnemen kan natuurlijk ook. Marga denkt er over na. 

7. Nieuwe datum: 16 november 19.45 uur via Teams 


