Notulen aanspreekpuntenoverleg - OC vergadering NBS Burgst
Datum: 9 oktober 2012.

Agenda:

1.
2.

3.
4.
5.

Opening
Actiepunten+ opmerkingen
notulen vorige vergadering
(19 juni 2012)
evaluatie 25-jarig feest
financiën (zie bijlagen van
Caroline, graag goed lezen)
rondvraag /afsluiting

Aanwezig: Caroline Kremer (Penningmeester), Elma
Riemslag (aanspreekpunt Kr), Reinier Wink
(voorzitter), Martine in ’t Zandt (secretaris),
Patricia Zwarts (aanspreekpunt GH)

Afwezig:

1.

Opening
Iedereen welkom. Speciaal Patricia die dit jaar aanspreekpunt zal zijn van GH.
Er zijn wat veranderingen geweest in de OC.
Zoals bekend is Suzanne gestopt.
Kitty is ook gestopt.
Daarom zal Patricia nu aanspreekpunt van GH zijn. Verder is het OC-GH team uitgebreid met 2 nieuwe
leden, nl. Inge en Femke. Zij zullen in principe met alle activiteiten meelopen om bekend te worden met de
OC werkzaamheden. Zo is het team weer goed versterkt na vertrek van Suzanne. Volgend jaar is Martine
voor het laatst.
Beide teams zullen dit jaar per activiteit een documentje maken zodat het voor nieuwe OC leden
makkelijker wordt om mee te gaan doen.
OC Kr zal dit jaar met z'n vieren doorgaan, maar op termijn ook weer versterking moeten zoeken omdat
Gwen volgend jaar voor het laatst is.

2.

Actiepunten+ opmerkingen notulen vorige vergadering (19 juni 2012)

Actie Reinier: jaarverslag is nog niet af. Deadline is eind oktober. Reinier stuurt dan de draft versie naar
iedereen voor commentaar. Wanneer de draft versie is aangepast, stuurt Reinier deze naar de MR
Actie Elma/Patricia: stukjes die in de HK geplaatst worden, doorsturen naar Reinier zodat hij deze kan
gebruiken voor het volgende jaarverslag.
Elma kan de stukjes voor de HK van Kr naar Patricia sturen, Patricia stuurt ze dan gezamenlijk naar Paul
voor de HK.
Er komt dit jaar aan het begin van het jaar geen echt centraal overleg. Er voor in de plaats is de borrel in het
archief op 24 oktober.
Mochten andere OC leden op/aanmerkingen hebben dan kunnen ze die doorgeven aan Elma en Patricia. Zij
kunnen de punten dan meenemen in een volgend aanspreekpuntenoverleg (waarschijnlijk in januari, tenzij
eerdere behoefte)
Actie Martine: lijst van leerkrachtenverdeling GH per commissie doormailen naar Reinier.
De lijst van Kr is nog niet klaar.
Actie Elma: nog eens vragen of de verdeling al bekend is van de leerkrachten bij Kr. Als ze de lijst heeft
deze doormailen naar Reinier.
Zover bekend gaat Nancy door met de OC. Nathalie en Silvie gaan ook door.
Actie Martine: nieuwe OC leden lijst laten plaatsen op de website door Sandra.
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3.

Evaluatie 25 jarig feest
Het organiseren van het 25 jarig feest is heel wat werk geweest.
Het heeft wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is alles heel goed gegaan.
Leerpuntjes: communicatie blijft lastig, altijd op blijven letten.
Probeer kalm te blijven, ten slotte hebben we veel ervaring. En vooral genieten als de kinderen genieten!
Dit was wel een heel groot evenement. De rest van het jaar wordt een eitje :).
De vraag is of het nog is geëvalueerd in een teamoverleg en of we daar nog feedback van krijgen.
Actie Elma/Patricia: nagaan bij Silvie/Nathalie en Nancy
We hebben natuurlijk wel taart en een borrel gekregen als bedankje, hartstikke leuk!

4. Financiën
Caroline heeft de administratie voor de kascontrole gegeven aan onze nieuwe man Bart vd Vorm. Hij zou er
binnen een maand naar kijken.
We zullen Bart aan het einde van het schooljaar uitnodigen voor de high tea als dank voor zijn inzet.
Het financiële verslag zal worden gestuurd naar de MR.
Vraag is of Reinier nog een keer wordt uitgenodigd door de MR. Tot nu toe heeft hij niets gehoord.
Kijkend naar het kasboek, vroeg Patricia waarom wij geen rente krijgen van de ING.
Actie Patricia/Caroline: eens vergelijken met ervaring van Patricia met haar hondenclub en de ING.
Alle wijzigingen die zijn doorgevoerd bij de begroting staan onder kopje "opmerkingen". Voor de begroting
zie de bijlagen.
Vraag is of budget voor Lentefeest verhoogd kan worden. Antwoord is ja, dus wordt aangepast naar €2,-.
Actie Caroline: aanpassen Lentefeest € 2 per leerling
Vorig jaar heeft Kr een ontbijt gedaan op Goede Vrijdag.
Actie Caroline/Martine: nagaan bij Lentefeest commissie van GH of dat dit jaar ook op GH gedaan kan
worden. Lentefeest wordt nu sowieso gegeven op Goede vrijdag
Bij Sint is een overschot afgelopen jaar.
Actie Caroline: overzicht van Sint splitsen in Kr en GH, zodat we kunnen zien of beide locaties over hadden
of maar 1 locatie.
Bij de Sint hebben we ook meer strooigoed nodig (vorig jaar was er te weinig), maar houd er wel rekening
mee dat het dit jaar op een woensdag valt dus maar 1 ochtend.
Actie Caroline: Het jubileumfeest staat op dit nieuwe jaar geboekt, dus 0 moet worden aangepast in de
begroting.
Dan komen we wel in de min, maar dat kan want we teren dan in op onze reserves.
Actie Caroline: bovenstaande punten aanpassen in de begroting en sturen naar Martine.
Actie Martine: aangepaste begroting sturen als bijlage bij deze notulen
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5.

Rondvraag
Actie Elma: zorgt voor een bloemetje voor Kitty.
Suzanne heeft al een bloemetje gehad. We zijn met een aantal OC GH leden bij haar langs geweest.
Patricia is op zoek naar het wachtwoord voor ons centrale mailadres. Nu blijkt dat een gmail account te zijn
aangemaakt door Suzanne die het wachtwoord kwijt is.
We zouden eigenlijk graag een school-account krijgen zodat we niet afhankelijk zijn van individuen.
Actie Patricia: gaat bij Paul en Sandra vragen wat de mogelijkheden zijn.
Tevens moeten we kijken waar we het huidige emailadres allemaal noemen. Dit aanpassen zodra we een
nieuwe hebben. Dus in ieder geval in de herinneringsbrief (actie Caroline) en op de website (actie Patricia,
via Sandra).
Er bleken dit jaar bij de eindejaarsijsjes groep8-leerlingen van GH te staan op het schoolplein van Kr vorig
jaar was dat andersom.

6.

Datum volgend overleg
Datum volgend overleg ergens in januari.

7.

Afsluiting
Bedankt voor de aanwezigheid.

Martine in ‘t Zandt
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