
Notulen vergadering OC  

Datum 28-06-2021 

Aanwezig: Linda (VZ); Elvira, Bas, Gera, Marga, Jolanda, Tanja,  Petra van Dijk (school), Hiske Olthof 

(school) en Micha Galdermans(school) 

Agenda 

1: Opening/Welkom 

2: Mededelingen 

3: Financiën 

4: Evaluatie Fotograaf 

5: Laatste schooldag 

6: Musical avond Groep 8 

7: Lustrumfeest 2022 

8: Kinderboekenweek 

9: Sinterklaas 

10: Werving OC leden 

11: Jaarafsluiting 

12: Commissielijst nieuw schooljaar 

( Kinderboekenweek/ Plantsoenloop/ Sint Maarten/ Sinterklaas/ Kerst/ Projectweek (14 

maart)/ Avondvierdaagse/ Pasen/ Koningsspelen/ musical avond groep 8/ laatste 

schooldag/Lustrumfeest) 

13: Overleg nieuwe vergader data 

(30 aug + voorstel: 11 okt, 22 nov, 17 jan, 28 febr, 11 apr, 23 mei) 

14. vorige notulen 

15: Rondvraag 

16: afsluiten. 
 

Notulen 

1. Linda opent de vergadering 

2. Er vindt een voorstelrondje plaats om ons te introduceren aan Micha. 

3. Bas licht de financiën toe. De begroting wordt gevolgd (met Koningsspelen iets extra 

uitgegeven; rest van het jaar door corona minder). Er moet een nieuwe begroting worden 

gemaakt voor komend schooljaar. 

4. Fotograaf Koch is geëvalueerd. Koch was al vastgelegd voordat de twijfels vanuit de OC naar 

voren kwamen. Foto’s van Koch zijn dit jaar mooi geworden; wel wat prijzig. Diana van ‘We 

Shoot’ is een optie voor de volgende keer. 

5. Laatste schooldag: popcornkraam en ballonnenboog. Elvira bemant dit; afhankelijk van de 

tijden sluit Joost aan. 

Groep 8 gaat toch snoep strooien; de OC betaalt het snoep. USB-sticks voor groep 8 zijn 

besteld. 

6. OC regelt borrel voor de musical. Bij regen gaat de borrel niet door. Jolanda overlegt met AH 

Hoogkerk over mogelijkheid terug te leveren. Joost haalt boodschappen voor deze borrel. 



7. Lustrumfeest mei/ juni 2022: school heeft hier nog geen concrete plannen voor. OC neemt 

dit ook op in commissielijst. Sponsoring (bv Knol’s koek) of sponsorloop zijn opties om geld 

binnen te halen.  Dit alles afhankelijk van wat de uiteindelijke plannen van school. 

8. Kinderboekenweek: 6 t/m 17 oktober. Thema ‘worden wat je wil’. Commissie bedenkt 

plannen. 

9. Sinterklaas: Vrijdag 3 december op school. Er wordt nagedacht over een nieuwe Sinterklaas 

die aansluit bij de belevingswereld van de kinderen; iedereen denkt na over vader/ opa die 

dit zou willen doen; ook Micha onderzoekt haar contacten op de vorige school. 3 Pieten 

lijken voldoende. Mogelijkheden tot samenwerking met Aquamarijn worden door school 

onderzocht. 

10. Werving OC leden. Is filmpje gemaakt. Iedereen stuurt pasfoto naar Elvira dan kunnen die 

aan filmpje worden toegevoegd. Filmpje wordt zo mogelijk via Mijn School verspreid. Bas 

heeft wervingstekst gemaakt. Wordt verspreid via Micha via Mijn School. 

11. Jaarafsluiting OC. Ipv afsluitingsetentje oid met MR lijkt een startbijeenkomst leuk. MR staat 

hier ook voor open. Datum wordt bij volgende vergadering gepland. 

12. Commissielijst: 

Kinderboekenweek: Marga, Diane, Joost 

Plantsoenloop: Linda, Bas en mogelijk Elvira. 

Sint Maarten: Linda 

Sinterklaas: Jolanda, Elvira, Diane 

Kerst: Marga, Linda 

Avondvierdaagse: Jolanda 

Rest van de commissies worden na de zomervakantie gevuld 

13. Data vastgesteld. Vergadertijd wordt 19.45 uur. 

14. Notulen vorige vergadering zijn vastgesteld. Joost stuurt ze opnieuw naar Elvira. 

15. Micha vraagt zich af of emailadres van OC klopt. Er wordt geconcludeerd dat niemand dit 

mailadres beheert. Linda heeft inloggegevens, maar die zijn vrijwel zeker verouderd. Als het 

mailadres niet werkt, is het emailadres van Marga voor de komende periode het 

contactadres voor de OC. 

Notulen worden in teams gezet door Joost 

Commissielijst wordt in teams gezet door Joost. 

School doet mee aan Plantsoenloop op 6 november. 

Jolanda merkt op dat hesjes vaak niet gebruikt worden.  Petra en Hiske zetten dit in de 

memo voor de leerkrachten. 

Eigen bijdrage is eerder dit jaar vastgesteld. Voor 2021/2022 is eigen bijdrage 20,-. 

Micha neemt met Bas contact op over de eigen bijdrage. 

 

Gera en Tanja worden bedankt voor hun inzet voor de OC. Gera wil komend jaar nog wel 

meehelpen met activiteiten. 

 


