Notulen aanspreekpuntenoverleg - OC vergadering NBS Burgst
Datum: 27 februari 2014.

Agenda:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Welkom
vorige notulen 26 sept 2014
financiën
evaluatie Sint/Kerst
aankomende activiteiten
W.v.t.t.k.

Aanwezig: Sasja Matzinger (Penningmeester), Elma
Riemslag (aanspreekpunt Kr), Siegrid vd Vorm
(aankomend secretaris) Reinier Wink
(voorzitter), Martine in ’t Zandt (secretaris),
Patricia Zwarts (aanspreekpunt GH)

Afwezig:
1.

Welkom
Een hartelijk welkom voor onze nieuwe penningmeester Sasja en onze aanstaande secretaris Siegrid.
We moeten misschien al eens rondkijken voor vervanging van Patricia. Haar jongste zit nu in groep6.

2.

Vorige notulen 26 sept 2013
Voorzittersrol vs. andere rollen.
Tijdens de vorige vergadering heeft Reinier gevraagd of iedereen eens na wilt denken over de eigen rol en
de rol als voorzitter.
Door drukte op zijn werk stond OC activiteiten voor Reinier op een laag pitje. Maar dat is nu minder, hij
heeft er weer zin in.
Nu afgesproken dat de rollen blijven zoals ze staan beschreven in de statuten.
Iedereen vindt het ook belangrijk dat er een voorzitter is en de taken uitvoert zoals beschreven.
Minimaal 2 weken voor de vergadering stuurt de voorzitter de draft agenda rond. Daar kan dan aanvulling
opgegeven worden. De aanspreekpunten overleggen met hun eigen team of die nog iets in te brengen
hebben.
De secretaris blijft de notulen maken.
Smoelenboek
Er is nog geen smoelenboek.
Nu is afgesproken dat we alleen foto's met naam en functie doen (dus geen verhaaltjes meer over wie we
zijn).
Actie Reinier/Fabienne: Reinier koppelt dit terug aan Fabienne. Er zijn al foto's gemaakt dus Fabienne
maakt nu "beknopt"smoelenboek. Ze stuurt dit naar Patricia en Elma ter controle van de namen/functies.
(Siegrid al als secretaris in het smoelenboek vernoemen en de achternaam van Sasja is Matzinger).
Patricia en Elma sturen dit z.s.m. weer terug. Fabienne past aan stuurt de definitieve versie naar Paul D. met
de vraag of hij het op de website wilt zetten.
Streven: Definitieve versie voor einde maart op de site.
Pennen
Vanaf nu krijgt iedereen die de school verlaat aan het einde van het jaar een pen (dus groep 8 en andere
schoolverlaters)
Actie Elma: aan Gwen vragen hoeveel pennen er over zijn; samen met Patricia bekijken hoeveel er bij
besteld moeten worden voor volgend jaar
Actie Patricia: aan het einde van het jaar aan Wilma vragen wie er van school gaat dit jaar; aan Elma laten
weten
Het beste zou zijn als de pennen bij een persoon van Kr en een persoon van GH liggen.
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I.p.v. ijsjes sportdagen
Aangezien de sportdagen vd bovenbouw nu door OSHB georganiseerd worden hoeven wij geen ijsjes meer
te regelen.
In ieder geval 2 momenten dat we iets anders kunnen doen:
- choco medailles voor het verkeersexamen van grp 7
- tijdens Cito iets lekkers/drinken./antistressbal voor grp 8
Dit houden we er voorlopig in.
Als OSHB alle sportdagen gaat organiseren (ook van onder/middenbouw) zouden we evt. ijsjes kunnen
geven op de Koningsdag.
Actie Elma: checken wat er precies gedaan wordt op de koningsdag zowel op Kr als GH
Jaarverslag
Actie Reinier: zal er in de carnavalsvakantie aan gaan werken. Zodra het klaar is stuurt hij het naar alle
leden van het aanspreekpuntenoverleg. Dus direct na de vakantie.
Actie iedereen: 1 week voor iedereen om het te bekijken en evt. opmerkingen te sturen naar Reinier.
Actie Reinier: past het aan en stuurt definitieve versie naar MR

3.

Financiën
Innings % is nog niet bekend, ongeveer 2/3 heeft betaald.
Actie Sasja: de brief aanpassen--> nieuw IBAN nr
Herinneringsbrieven zijn er uit.
Actie Sasja: neemt contact op met William (man Elma) over de excell uitleg
Balans van '12/'13 moet nog worden opgemaakt want de laatste-schooldag-ijsjes moeten er nog in verwerkt
worden.
De man van Elma, William, wilt daar wel bij helpen. Streven: voor het einde van de maand maart afhebben.

4. Evaluatie Sint/Kerst
Alles is over het algemeen goed gegaan. Details zijn besproken tijdens de OC locale vergaderingen.

5.

Aankomende activiteiten
Lentefeest:
4 april, budget €2 per kind
Contacten worden gelegd na de voorjaarsvakantie.
Op Kr wordt geen ontbijt gedaan omdat er al een ontbijt gedaan wordt op Koningsdag. Er wordt alleen een
speurtocht gedaan.
Actie Martine: draaiboek "Holland"van paar jaar geleden opsturen naar Elma
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6.

W.v.t.t.k.
- Wij als OC zijn vaak doorgeefluik als we iets horen. Als het relevant is gaan we naar Paul of Leo.
- Actie Reinier: in maart een borrel regelen voor het einde van het jaar bij Archief of "Nieuwe
baan"(voorheen Magneet)
Voorstel: op woensdagavond begin juni
- Volgend jaar: aanspreekpuntenoverleg in sept., 1x met z'n allen bij elkaar aan het einde van het jaar (high
tea of borrel). Voordat aanspreekpuntenoverleg komt in sept. al zowel op Kr als op GH een lokatieoverleg
gehad hebben (i.v.m. evt input).
- Op Kr zijn er 2 nieuwe leden bij: Priscilla en Nicole.
(Yolanda en Caroline zijn weg, Cecil is druk en Gwen gaat weg)

7.

Afsluiting
Bedankt voor de aanwezigheid.

Martine in ‘t Zandt
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