
Doel van de vergadering: Inhoudelijk rechtstreeks kunnen afstemmen, over de evenementen, en de 
onrust onder de ouders. Weten waar we met elkaar aan werken. Streven is naar 2 x per jaar bij 
elkaar komen. 

Planning-

Communicatie-

PR / uitdragen van de visie (bijvoorbeeld in nieuwsbrief. Hulpcheques is deels om de ouders 
meer te betrekken)

-

3 onderdelen om te bespreken:

Hoe had de OC de samenwerking bedacht aan het begin van het jaar. School is verantwoordelijk 
voor de evenementen, vraagt hulp van OC waar nodig. Vroeger trok de OC meer zelf, er kwamen 
geruchten van.  De school moet de lead hebben.

Sinterklaas evaluatie; wisselingen van personen. OC had planning gemaakt, team had het gekoppeld, 
maar door crash van computer/wisselingen was er onduidelijkheid  over de planning.
Conclusie : In koppels per event (Team & OC) en de jaarPlanning moet een plan worden met een 
event Deadline en een plan ruim van te voren vanuit het team naar OC. Kunnen we bereiken door 2 
x per jaar bij elkaar te komen, 1e en 2e helft van het jaar, welk event we wel/niet doen.  Welk 
budget.
Link tuseen Team en OC; Marja is contact vanuit de school, vanuit OC is het Petra.

Evaluatie en verwachting.
Kinderboekenweek : Heksen als onderwerp, dans act op het einde was erg leuk, ouders gingen langs 
de kleedjes. Volgende keer, ouders voor begeleiden op de markt, voorleeshoekjes met ouders die 
voorlezen (rustig plekje, vooral voor kleuters). Planning : optie om voor de vakantie pakketten te 
bestellen. Opa en oma hulp was erg leuk.

Sint Maarten, er was geen draaiboek. De bovenbouw was "vergeten" volgende keer wel bij 
betrekken, het was voor de kleuters veel lopen dus kleiner rondje en bv meer huizen dichter bij 
elkaar, eventueel ipv buiten naar binnen. Bij op tijd afstemmen, is het ook makkelijker om bv 
uitdeelspul bij bedrijven te regelen.

Sinterklaas
Stem af wat je wilt, andere sint, hoeft niet perse meer een paard (was ook een hap uit budget), 
entree sinterklaas mag feestelijker, iets zingen met alle kids , circuit en iets nieuws/nieuwerwets, 
onderbouw & bovenbouw ging erg leuk, meer pieten zodat er meer actie is op meerdere plekken, 
strippenkaart en tafel om te zoeken / schatkamer behouden,  sinterklaas ging voor het afgesproken 
schema weg, ongelukkig dat de sint van de andere school ook net vertrok, niet zo lang bij het 
podium / eventueel podium afschaffen, meer keuze in de kadootjes want de laatste kindjes hadden 
weinig keus, te weinig pepernoten dus volgende keer meer pepernoten,  afstemmen bovenbouw 
was erg goed, versieren was erg leuk en is opgeslagen voor volgend jaar, opruimen sinterklaas op de 
dag zelf voordat de ouders weggaan van de school, opruimen van de klassen eventueel later, let op 
dat als ouders opruimen dat er sturing is en hulp vanuit het team, om scheve gezichten te 
voorkomen. Dozen en stickers erop , door OC met labels.

Opa en Oma dag viel samen met de workshop, was laatste schooldag voor de kerstvakantie (dat was 
geen succes) dus andere dag volgende keer. Team kan hulp vragen met de nieuwsbrief, dus wellicht 
geen hulp nodig van OC. Misschien alleen hulpcheque / ouders vragen.

Techniekweek
Te laat gestart, Sander had ook tentamenweek, geen ervaring in organiseren, team had Sander beter 
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Te laat gestart, Sander had ook tentamenweek, geen ervaring in organiseren, team had Sander beter 
kunnen ondersteunen.  Wellicht was het te veel. Less is more, het is soms lastig als team "nee" zegt, 
dat er dan naar ze geluisterd wordt. 

Kerst
Bomen waren door de war ;-) 
Klassen met de kinderen opruimen (inclusief nummer), discussie over de hal opruimen, laatste 
middag eventueel. 
Weeralarm/Code rood, dus leerkrachten wilden en gingen naar huis, hulpouders waren wat 
ontdaan. Deels overmacht, maar denk volgende keer aan communicatie richting de ouders die hulp 
kwamen geven.

Communicatie : Petra en Marja in het algemeen , verdere communicatie tussen de koppels per 
event.

Toekomst (als agenda voor Januari)
Halfjaar planning , koppelsvormen.

Paas, Rosanne(was het, nu  - loopt al)-

Gezondeweek (optie om over te slaan)-

Koningsspelen - loopt al-

Kamp (groep 8) - Ruth & Kim - 6 weken van te voren-

Schoolreis (1-7) Ciska & Linda - moet eigenlijk al gestart zijn, communicatie opgang brengen. 
Ingrid contact Ciska.

-

Meester en juffen dag (hele team, in eigen klas, niet meer met OC)-

Musical , hulp bij een bar, Ruth & Kim & Linda(?) Na de voorjaarsvakantie-

Zomerfeest (dag na de Musical, op een woensdag) , in April moet dit beginnen. (Pim, 
Linda(team), Gökhan)

-

Ruth alles van groep 8 , 6 weken van te voren bespreken.-
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