Notulen Centrale vergadering - OC vergadering NBS Burgst
Datum: 19 juni 2012.

Agenda: 1. Opening
2. Actiepunten + opmerkingen notulen
vorige vergadering
3. mededelingen
4. evaluatie
5. financiën
6. rondvraag
8. datum volgend overleg
9. afsluiting

Aanwezig: Gwendolyn Alessie. Suzanne Eikenaar
(aanspreekpunt GH), Caroline Kremer
(Penningmeester), Nathalie Koks (leerkracht),
Silvie Metselaar (leerkracht), Elma Riemslag
(aanspreekpunt Kr), Nancy de Rooij
(leerkracht), Kitty Smithjes,
Fabienne Wink, Reinier Wink (voorzitter),
Caroline Zanders, Martine in ’t Zandt
(secretaris), Patricia Zwarts
Afwezig:

1.

Susanne Versteeg

Opening
Iedereen welkom, we gaan er weer een gezellige én productieve avond van maken.

2. Actiepunten+ opmerkingen notulen vorige vergadering (14 maart 2012)
Over het algemeen geen opmerkingen.
Volgend jaar is er eerst het aanspreekpuntenoverleg om budget voor te bereiden, in oktober/november zal
dan het algemene overleg zijn.
Begin september: aanspreekpunten vergadering – begroting en jaarverslag
Okt/nov: centraal OC overleg – commissieleden, begroting, sint/kerst, w.v.t.t.k.
Als iemand iets wilt inbrengen kan dat via de aanspreekpunten.

3.

Mededelingen
Reinier en Caroline hebben een voorstel met 3 opties gedaan m.b.t. het budget voor het 25 jarig jubileum.
Unaniem is gekozen voor optie 3: €2 per kind
Dat zal dus ongeveer €1200 zijn, uitgaande van 600 leerlingen.
OC stelt dus budget ter beschikking (€2 per kind) voor het 25 jarig jubileum. School is verantwoordelijk
voor de uitgave.
Op Kr vindt overleg plaats tussen de OC en Leo. Omdat de OC ervaring heeft wordt naar onze expertise
gevraagd. School geeft aan wat ze graag zouden willen hebben; de OC adviseert wat wel en niet kan. Ook
gaan OC Kr boodschappen doen, evt. met andere ouders als dat nodig is.
De verantwoordelijkheid ligt bij school!
OC Kr en OC GH organiseren in principe apart.
Op blijven letten dat het budget per kind gelijk blijft voor beide locaties.
Elma is aanspreekpunt voor KR en heeft contact met Leo.
Suzanne is aanspreekpunt voor GH en heeft contact met Paul.
Elma en Suzanne ook samen contact.
Actie Reinier: communiceert €2 naar school
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4.

Evaluatie
- Gwen:
graag begin van het schooljaar weer een lijstje waarin staat welke OC leden er verantwoordelijk zijn per
activiteit
Actie Elma: begin van het jaar lijstje rond sturen naar OC GH leden + Nancy
Actie Suzanne/Martine: begin van het jaar lijstje rondsturen naar OC KR leden + Nathalie/Silvie
Bij juffen zal het ongeveer in oktober bekend zijn welke leerkrachten in welke commissies zitten.
Actie Silvie/Nathalie: rondsturen naar OC GH leden zodra het bekend is
Actie Nancy: rondsturen OC KR leden zodra het bekend is
Feedback van OC leden n.a.v. verdeling leerkrachten over commissies: het is handig als de leerkrachten zelf
aanwezig zijn op de dag van de activiteit.
Op GH wordt dat veel al opgevangen door duo's op 1 activiteit in te delen of dagen te ruilen.
Blijft wel de ervaring van OC leden dat niet alle duo's elkaar even goed op de hoogte houden.

- Actie Reinier: neemt de aandachtspunten op in het jaarverslag
- Op Kr is nu het gevoel (i.t.t. het verleden) dat we serieus genomen worden.
- Allergie gaat een stuk beter
- Sportdag:
Tijdens de bovenbouw sportdagen wordt er geen koek of drinken meer rondgedeeld, alleen ijsjes.
De vraag is nu of dat niet voor alle sportdagen kan gelden.
Dus: ja, op alle sportdagen alleen nog ijsjes!
Suggestie voor bovenbouw sportdag: ijsjes tijdens de pauze en niet aan het einde, dan zijn al veel kinderen
weg.
Actie verantwoordelijke OC bovenbouw sportdag: dit volgend jaar met commissie opnemen
Dit jaar geen draaiboek gezien van bovenbouw sportdag.
Dit blijft altijd een punt van aandacht.
Sportdag kleuters waarschijnlijk volgend jaar bij Boeimeer.
- Blijft een punt dat veel wordt georganiseerd aan het einde van het schooljaar.
5.

Financiën
Inningspercentage 88,8% (er er komt nog steeds binnen).
Moet er nog iets aan de begroting per kind per activiteit worden aangepast?
In principe niet, bij Sint zou iets bij mogen.
Zolang we wat kunnen schuiven tussen de activiteiten loopt het prima.
Dit zal ook aan het begin van het schooljaar uitvoeriger besproken worden.
Budget voor kerst OK, mits het hetzelfde concept blijft (d.w.z. kinderen koken zelf thuis)
Bart v.d. Vorm gaat kascontrole overnemen van Jack.
Caroline bedankt voor je inzet dit jaar!!
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6. Rondvraag
Silvie: iedereen bedankt voor haar/zijn inzet!
Martine: heeft 2 keer deelgenomen aan Resonans groep. De discussie is nu of de resonans groep nog moet
voortbestaan. Wordt vervolgd.
Reinier: hij zal in het jaarverslag het budget opnemen van het 25 jarig jubileum, maar niet diep ingaan op de
viering zelf want jaarverslag en festiviteiten zullen ongeveer gelijk plaatsvinden.
Elma: Martine bedankt voor de notulen.

7.

Volgend overleg
Ergens in oktober/november centrale OC overleg.
Daarvoor een aanspreekpunten overleg in september.

8.

Afsluiting
Veel plezier met high tea en voor straks allemaal een prettige vakantie!

Martine in ‘t Zandt
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