
Notulen OC  

Datum 30-03-2021 

Aanwezig: Hiske en Petra (school); Elvira, Linda, Bas, Tanja, Gera, Marga, Diane, Jolanda en Joost 

(not) 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Vorige notulen 

4. Financiën 

5. Sinterklaas 

6. Kerst 

7. Pasen 

8. Avondvierdaagse 

9. Koningsspelen 

10. Klassenfoto 

11. Kadootje afscheid groep 8 

12. Nieuwe actiepunten 

13. Rondvraag 

14. Afsluiten 

Verslag 

1. Linda opent de vergadering na inlogproblemen van allen om 20.25 uur. 

2. Tanja en Gera vertellen dat ze stoppen met de OC met het einde van het schooljaar. 

MR is weer compleet. 

3. Notulen dd 16-11-2020 vastgesteld. Kunnen op de site. Hiske stuurt ze door. 

4. Bas licht de financiën toe. Er is voldoende binnengekomen uit de vrijwillige ouderbijdrage. 

Door kopen van versieringen voor school (oa Kerst) zijn er ook voldoende uitgaven geweest. 

Ouderbijdrage is op De Feniks vrij laag. Ophogen van de eigen bijdrage is passend. Deze zal 

stapsgewijs (met 2 euro per jaar) worden verhoogd tot uiteindelijk 26 euro.  

School wil graag weer uitstapjes organiseren (als dat mag gezien corona), maar ook op school 

willen ze verschillende activiteiten organiseren; bijdrage van de OC past daarbij. Bovendien 

bestaat de school volgend jaar 10 jaar. 

Er wordt een uitleg voor de verhoging geschreven met daarin ook de aankondiging dat we dit 

bedrag jaarlijks verhogen tot 26 euro. Of ook zal worden genoemd dat ouders meer mogen 

betalen, wordt betwijfeld. 

5. Sinterklaas geëvalueerd. De huidige Sint wordt niet opnieuw gevraagd. Hij sluit onvoldoende 

aan bij de beleving van de kinderen, vooral van de kleuters. Organisatie vanuit de OC is goed 

gegaan.  Jolanda heeft hier heel veel voor georganiseerd. 

6. Kerst is uiteindelijk niet doorgegaan. Marga kan dit volgend jaar niet trekken; dat zal een 

ander moeten doen. 

7. Er is paasontbijt. Marga heeft dit namens de OC geregeld.  Simon mag dit jaar de Paashaas 

zijn. Jolanda zoekt het Paashaas pak. 

8. Avond4daagse gaat niet door. Je kunt wel vanuit huis online meedoen. Niet vanuit school, 

maar vanuit de wandelvereniging. Brief hierover komt in nieuwsbrief van school. 



9. Koningsspelen: linda heeft school aangemeld. Daarmee krijgen we de materialen. Het is de 

vraag of en wat er georganiseerd zal worden. School hoopt een sportdag later in het 

schooljaar te kunnen organiseren. 

10. Schoolfotograaf zal ook dit jaar lastig zijn vanwege corona. Bovendien wordt Foto Koch als 

slecht ervaren. Marleen (ouder) heeft in plaats daarvan afgelopen jaar foto’s van alle 

groepen gemaakt. Zou mooi zijn als dat dit jaar opnieuw kan. Alternatief is We Shoot 

Fotografie (die ook bij BSO foto’s maakt; ervaringen daarmee zijn goed. Leerkrachten 

overleggen hierover. OC heeft vorig jaar bijgedragen; OC wil dat dit jaar mogelijk weer doen, 

afhankelijk van de keuze voor fotorgraaf. 

11. Afscheidcadeautje groep 8: er zijn dit jaar 36 leerlingen. Bas kan deze opnieuw bestellen obv 

oude factuur. 

12. Het lijkt leuk iets voor de laatste schooldag te doen. dit is ook afhankelijk van wat mag gezien 

corona. 

2022 bestaat school 10 jaar. Er worden door school plannen gemaakt en OC kan dan 

meedenken/ meedoen (ed). Er wordt opgemerkt dat schoolfeest 5 jaar geleden veel geld 

kostte; om geld op te halen is toen ook een sponsorloop georganiseerd. Komen we komende 

vergadering op terug. 

13. Eerste vergadering nieuwe schooljaar moet gebruikt worden voor vullen verschillende 

groepen; trekkers aanwijzen en data vastleggen voor onder meer versieren/ opruimen 

school. Kan een optie zijn om kinderen uit groep 7 en 8 mee te laten helpen met versieren/ 

opruimen. Maar het is ook leuk om dit met ouders samen te doen. 

14. Nieuwe vergaderdatum dinsdag 25 mei om 20.00 uur Dan ook bespreken hoe nieuwe ouders 

te werven. 

 


