
Notulen OC 

Datum 25-05-2021 

 

Aanwezig 

Bas (VZ); Tanja, Gera en Diane en Joost (not) ; Hiske en Petra (school); Jolanda; Elvira; Marga 

 

Agenda 

1. Notulen dd 30-03-21 

2. Mededelingen 

3. Financiën 

4. Evaluatie Pasen 

5. Evaluatie Koningsspelen 

6. Schoolfotograaf 

7. Afscheid groep 8 

8. Werving nieuwe OC leden 

9. Laatste schooldag en afscheid groep 8 

10. Rondvraag 

11. Nieuwe data 

 

Verslag 

1. Notulen 30-03-2021: Lustrum De Feniks in 2022. Dit wordt uitgesteld ivm komst nieuwe 

directeur. Dit punt komt de volgende vergadering terug. Dit punt komt nog terug bij 

rondvraag (10). Notulen worden vastgesteld. Bas laat ze op Mijn School zetten. 

2. Geen mededelingen 

3. Er is nog 1000 euro over tov begroting. Kosten voor Sint en Pasen zijn lager dan begroot. 

Logischerwijs samenhangend met corona. 

Er is nog 300 euro te besteden voor de schoolbib. 

4. Pasen was geslaagd. Zeker ook meester Simon in Paaspak. 

5. Jolanda heeft op verzoek van school in overleg met Bas namens OC voor Koningsspelen 

springkussen en stormbaan geregeld. Dat is buiten de rest van de OC om gegaan. Jolanda en 

Bas zullen dit een volgende keer in de app zetten. Er wordt besproken dat het vooral heel 

leuk was. Springkussen voor kleuters was wat klein. Ze vonden het desondanks geweldig. 

Stormbaan vonden alle kinderen leuk. Groep 3 was teleurgesteld dat ze niet op de 

stormbaan mochten. Uiteindelijk mocht groep 3 alsnog. 

Probleem was dat er tijdens schooltijd Bubbels waren; na schooltijd waren die bubbels er 

niet en wilden alle kinderen nog een keer, waardoor iedereen alsnog door elkaar liep. Er 

wordt uitgelegd dat tijdens schooltijd geen tijd was om op tijd op te ruimen. 

6. Schoolfotograaf: school heeft fotograaf Koch geregeld. Er komen portretten en klassenfoto’s; 

geen broer/zus foto’s. Volgens jaar wil OC meedenken over schoolfoto’s. 

7. Afscheid groep 8. Er zijn 33 kinderen; de OC heeft nog 20 USB sticks. Minimale 

aankoopaantal = 50. Bas bestelt nieuwe hoeveelheid a 50 stuks, ook alvast voor huidige 

groep 7. 



Groep 8 oefent voor eindmusical. Maar O2G2 wil nog geen ouders in school. Mogelijk wordt 

filmpje gemaakt. Ook live stream wordt geopperd. Als er wel een optreden voor ouders 

wordt georganiseerd, kan de OC voor hapjes/ drankjes zorgen. Een eventuele datum is nog 

niet gepland. 

8. Werving OC leden: kan via ouderbijeenkomsten in kleuterklas. Mail in klassenapp kan ook. 

Bericht in Mijn School. Filmpje van de OC is optie evt stop motion. Evira gaat hier script voor 

maken; Tanja wil er wel in spelen. Er wordt direct een foto gemaakt van de OC in de 

vergadering. Aanspreken op schoolplein en flyeren is mogelijkheid. Als optie ook 

kennismakingsborrel op schoolplein genoemd (maar kan pas na zomervakantie). 

 

Er wordt afgesproken te starten met een filmpje. Elvira maakt script. 

Ook wordt het in de nieuwsbrief van school voor de zomervakantie genoemd. Bas maakt 

bericht. 

 

9. Snoep strooien als afscheid groep 8 mag niet meer. Er wordt gezocht naar alternatieven. 

School neemt de ideeën mee.  

Ingrid organiseert vanuit school laatste schooldag. Nog onduidelijk wat er gaat gebeuren. 

Mogelijk weer stormbaan/ springkussen. Ook zouden alle kinderen zelf pannenkoeken/ 

poffertjes mee kunnen nemen. Poffertjeskraam zou ook optie kunnen zijn. Ook ijscokraam. 

Natuurlijk rekening houdend met coronamaatregelen. 

Elvira mailt Ingrid over de opties. 

 

10. Lustrum: lijkt verstandig al bij begin schooljaar een werkgroep samen te stellen. Idee: Leuk 

zou zijn als OC trakteert op de oprichtingsdag van de school. Ook blijvend aandenken aan De 

Feniks is optie. Wordt verder over gesproken op volgende vergadering. Verder geen 

opmerkingen/ vragen. 

 

11. Nieuwe datum: maandag 28 juni 20.00 OC vergadering.  Als haalbaar is (qua 

coronamaatregelen) met borrel oid. Anders Teams Borrel? 

Maandag 30 augustus 20.00 uur is eerste vergadering na zomervakantie. 

 

Op de vergadering van 28 juni worden overige vergaderdata voor volgend schooljaar gepland 

EN commissies vastgesteld. 

 

 

 

 


