
Notulen Oudercommissie De Feniks 
Datum 10-09-2018 
Aanwezig: Linda (vz); Jolanda, Mirjam, Elvira, Diane, Simone, Alyt en Petra, Joost (not) 
Afwezig: Sippy, Boaz en Anna. 
 
Agenda: 
1. Opening  
2. Mededelingen school (o.a. samenwerking scholen)  
3. Punten voorzitter  
4. Jaarverslag 2017- 2018  
5. Financiën Boaz  
6. Ouderbijdrage  
7. Vlaggenmast en vlag  
8. Kinderboekenweek  
9. Sint Maarten  
10. Sinterklaas  
11. Rondvraag 

12. Sluiting 

 

 

Notulen: 

1. 19.45 wordt de vergadering geopend. Er zijn geen aanvullingen op de 

agenda. Joost is notulist. 

2. Alyt noemt dat goede samenwerking tussen De Aquamarijn en De Feniks 

gewenst is, vooral rond Sinterklaas en Koningsspelen. Ook De Aquamarijn 

heeft die wens. 

Verder valt Paasontbijt dit jaar gelijk met Cito van groep 8. Daarom is de 

keuze of een Paaslunch (groep 8 kan dan ook meedoen) of Koningsontbijt 

ipv Paasontbijt. 

Petra noemt dat het handig is als er een lijst met activiteiten van de 

OuderCommissie op de informatie-avond van groep 1+2 (24-09-2018) 

en bij de kennismakingsgesprekken van de andere groepen hangt.  

Elvira maakt deze lijst. 

3. Er zijn geen actiepunten uit de vorige vergadering. 

Het is onduidelijk of een huishoudelijk reglement nodig is. Mogelijk is het 

belangrijk rond eventuele aansprakelijkheid. Het is in ieder geval niet up 

to date. Linda kijkt of ze het huidige reglement kan vinden. Mocht het 

belangrijk zijn, dan kan het binnenkort geüpdatet worden. 

Linda zorgt voor de juiste informatie over de OC op de site van de school. 

Inger Koorenhof beheert de site. 

Diane schrijft een stukje voor de eerstkomende nieuwsbrief van school 

(12-10). Data van de volgende nieuwsbrieven zijn: 30-11; 25-01; 15-03; 

26-04 en 14-06. 



Vergaderdata voor 2018/2019: 

29-10-2018 

10-12-2018 

21-01-2019 

04-03-2019 

15-04-2019 

03-06-2019 

 

4. Petra heeft het jaarverslag 2017/18 verstuurd. Het geeft een mooi 

overzicht van de activiteiten van de oudercommissie. Er zijn geen 

aanmerkingen of vragen. Dank aan Petra voor het schrijven van het 

verslag (en haar jarenlange activteiten voor de OC!) 

5. Er is nog geen financieel jaaroverzicht. Ook onduidelijk of de 

kascommissie de kas al gecontroleerd heeft. Boaz heeft aangegeven door 

te willen gaan. Over een tijdje zijn de kinderen van Boaz van school. Om 

te voorkomen dat Boaz dan weggaat en een opvolger alles opnieuw uit 

moet zoeken, lijkt het verstandig dat een opvolger tijdig naast Boaz werkt, 

zodat die goed ingewerkt kan worden. Er heeft zich overigens nog geen 

opvolger gemeld. Linda overlegt hierover met Boaz. Aandachtspunt is 

verder dat de kascommissie waarschijnlijk tegelijk met Boaz vertrekt. 

6. Linda overlegt ook met Boaz over de brieven voor de vrijwillige 

ouderbijdrage. Deze kunnen meegegeven worden aan ouders bij de 

kennismakingsgesprekken. 

Eind vorig schooljaar is besloten dat de vrijwillige bijdrage niet wordt 

verhoogd en 18 euro blijft. Er wordt besproken dat een hogere bijdrage 

leerkrachten meer mogelijkheden geeft om buitenschoolse activiteiten te 

ondernemen met de klas. 

Ouderbijdrage wordt geïnd op 16/17 en 18 oktober. 

Bezetting: 

Dinsdag 16 oktober: Jolanda + Diane 

Woensdag 17 oktober: Jolanda + Diane + Elvira 

Donderdag 18 oktober: Jolanda + Mirjam + Elvira + Joost 

7. Er is toestemming voor het plaatsen van een vlaggenmast. De OC 

financiert de vlaggenmast en de vlag. Ook komt er een vlag voor de 

Avond4Daagse. 

Alyt regelt dat vlaggen en vlaggenmast er komen. 

8. Kinderboekenweek is van 3 t/m 8 oktober. Thema: vriendschap. 



 Jose, Elvira en Diane coördineren dit Jose regelde vorig jaar de boeken die 

aan de klassen cadeau werden gegeven. Zij wordt dit jaar opnieuw 

gevraagd. 

9. Sint Maarten: OC regelt weer mandarijntjes.  

10. Sinterklaas: Jolanda vraagt boeken met mogelijke cadeaus aan. 

Er wordt weer door ouders gezongen; datum volgt nog. 

Op 15-11 wordt school versierd voor Sinterklaas vanaf 19.30 

Op 05-12 wordt school opgeruimd na schooltijd 

Op 06-12 wordt Kerstversiering opgehangen vanaf 19.30 

Op 21-12 wordt versiering opgeruimd na schooltijd. 

 


