Agenda Items voor 29 Oktober
Datum :
Tijd :
Locatie :

dinsdag
19:30

29 Okt
tot
O.B.S. Het
Eiland

2019
21:00

Opening & mededeling voorzitter

– OC Krant / Oktober-November stukje / ouderbijdrage innen/brief.
Hoeft niet apart een krantje. We gebruiken De nieuwsbrief (elke 3
weken) met vast onderdeel voor OC. November stukje
(schoolplein, sponsorloop, etc ) Gokhan Actie.
– Uitgaven van school alleen na afstemming met de OC.
– Voorzitterschap Petra. Petra geeft aan te willen stoppen/
aanpassen ivm minder tijd. Het past niet meer met werk nieuwe
taken. Nog wel in de OC, maar niet in de voorzitters rol. Gokhan
wil voorzitters rol overnemen, einde vh school jaar daadwerkelijk
afscheidsfeestje voor Petra en Jose. Jose maakt schooljaar af.
– Ginni nieuw lid, helpt al heel veel, veel kennis en ervaring in de
school. Blij met de extra hulp. Welkom!

Mededelingen directie

– Pim vraagt wanneer de oudergelden gaan lopen? Marja en OC
team nemen actie en hebben al overleg gehad, dus dit loopt.
– Hart en ziel actie van de gemeente, onderhanden nemen van het
voorplein, boomwortel weggehaald en plein wat opgeknapt.

Penningmeester & Financiën

– Status en overzicht gekregen en tegoeden bij Zaan Primair weg.
– 2 x 500 euro moet nog verrekend worden. Pim maakt 2 x 500 euro
over naar de OC. Nu en in Januari.
– Facturen binnen gekomen (Boeken (ongeveer 80euro
Kinderboekenweek) & Sinterklaas cadeaus aangeschaft) volgens
afspraaak.
– Ouder bijdrage (EUR 30 ouderbijdrage 1e kind, EUR 27,50 2e kind)
Daarbij een brief met verzoek en een opsomming van wat de OC
doet. Maartje neemt Actie. (en penningmeester). Doel: 6
november een draft van de brief. 7 November laten uitdelen.
– Jaarplanning/begroting en overzicht 2018-2019 , klassengeld
geven in envelopje, Ginny, Marcel, helpen met uitdelen. Nog

–
afspraak maken wanneer.
– Begroting op de agenda? (Petra en Penningmeester nemen
nieuwe begroting door na de vergadering)
– 1 soort declaratie formulier gebruiken waar mogelijk, maakt
verwerking makkelijker, nog een keer de template naar school
team sturen.
– Er zijn diverse bonnetjes van school binnen gekomen, maar niet
alles lijkt voor de OC, school(Pim) gaat uitzoeken wat wat is.

Secretaris

– Iedereen toegang tot OC Google Drive? Uitleg nodig? Hotmail
issue? vraag Marcel om hulp.
– Aan- en afmelden Leden is een hulpmiddel, geen verplichting. Let
wel, creative leden gebruiken het wellicht niet of nauwelijks, maar
voorzitter, secretaris en penningmeester hebben een aantal files
en documenten bij te houden.
– Welke draaiboeken, verslagen, overzichten hebben updates
gehad en moeten nog in Google Drive? Wellicht is dit wat
achterhaald, vroeger hield OC die bij, maar het zijn draaiboeken
van de leerkrachten, dus die houden het zelf bij. Omdat school
“leading” is, wellicht de draaiboeken archiveren?
– Aanvraag IBM sponsoring loopt, extra formulier verwerkt met Pim,
afwachten op toekenning. Toekenning is een feit! Geweldig
nieuws. Marcel en Pim werken document af zodat geld naar
school kan. Dit is sponsoring en komt ten behoeve van extra
investering in het plein waarschijnlijk.

Variabele onderwerpen
Schoolplein
– discussie OC en juffen, andere meningen, welke keuze maken we?
– bankje (Gokhan scholieren? Niet beschikbaar). Juffen wilden dat
ze bewegen, maar dat doen ze toch wel. Een bankje geeft plein
een beter aangezicht. , kunstgras is ook OK bevonden. Er is ook
een idee voor een buitenkeukentje / modder/kledderplaats, we
richten ons eerst op opknappen van dat voorstuk. Kunstgras mag
niet onder toestellen, komt tot aan de tegels.
– Joost gaat offerte aanvragen voor kunstgras en bankjes. Moet
duurzaam zijn. Overleggen met penningmeester.

Waren er evenementen om te evalueren?

– Boekenweek, Joost heeft er weinig aandacht aan kunnen
besteden. Cisca enJeanine hadden wel een vraag van school ,
maar kon niet beantwoord. Volgende keer gooien we zo’n verzoek
in de OC app, wellicht kan iemand anders helpen indien nodig.
Boeken aanschaffen is goed gegaan.
– Dam tot Dam, shirtjes zijn uitgedeeld aan hen die wilden. Er zijn
geen kleinere maatjes.

Acties & Evenementen in de planning:

– Nieuws Brief (vorig jaar gedaan, komend jaar in de planning,
voorbeelden resultaten sponsorloop, sponsoring, bibliotheek
boeken, etc). Er is besloten niet een losse krant te maken, de OC
krijgt een vaste plek in de nieuwsbrief van Pim.
– Sint Maarten, Jose geeft aan dat het loopt, waarschijnlijk iets
hogere uitgave. Eventueel HEMA of AH vragen om 1 ding om mee
te geven.
– Sinterklaas (ellen & Gokhan) gesprekken met Rosanne gehad,
planning verloopt goed. Een Sinterklaas is er, backup Sint ook.
Pieten aan de slag. Er stond een vervolg afspraak, wellicht ivm
staking gaat de afspraak niet door.
Er is een vader beschikbaar. Juf Rosanne bespreekt het met de
vader, of dit niet “link” is met de kindjes die de vader kennen.
– Kerst
Ingrid email : verzoek OC enkele zaken te regelen. Gini neemt
contact op met Ingrid.
– Led waxine lichtjes? Pim zegt dat school dat wellicht kan
doen.
– Tafelkleden? (Petra geeft een tip: Leenbakker stoffen 2,50 per
lap, Ruth wil duurzaam ipv eenmaling en dan weggooien, dus
stof en dan kunnen wassen)
– Servetten
Petra S en Ingrid (schoolteam), Gini en Joost helpen bij kerst.
– Er was zo’n 5600 sponsorgeld , daar is nog 3100 geld over, focus
is op het schilderen van de speeltoestellen
– Daarnaast komt er een extra gift van 1800 euro vanuit IBM. We
bekijken eerst de offertes en besteding van Sponsorloop, voor we
de 1800 inzetten. (Wens is wel een leuk toestel erbij, wellicht een
korf voor korfbal, als idee)
– Kunstgras, bankje, schilderen (voor en achteren, 3 offertes:
klimrek voor, en achter klimrek en ronde bol) Anouska gaat

–
offertes vragen, Gokhan vraagt ook bij contacten.
– Voor zijn klimop planten geplant, eventueel klimop achter kan ook,
is plus minus 200 euro.
– Schoolreis 2018-2019 was 100 euro over van alle klassen bij
elkaar, dit moet terug gevoerd worden in de nieuwe schoolreisjes
2019-2020.

Rondvraag

– Is er een mogelijkheid voor bv een handenarbeid leerkracht? Pim
geeft aan dat er een vakleerkrachten aanbod komt, per thema en
op cultuur. Er is ook budget voor opzij gezet door school om
derden in te kunnen huren. Gokhan heeft kennis die
(kunst)schilder is, dus zou mooi ingehuurd kunnen worden.
– Hoe is de bibliotheek van school? Veel oude boeken opgeruimd,
met “Total actie” ook weer veel boeken erbij, vanuit
kinderpostzegel actie komen ook boeken, de begeleiders van de
Bieb hebben boeken aangeschaft op de kinderboekenmarkt. Er is
1000 euro begroot door school voor de Bieb.
– Dit jaar is er een zomerfeest. De vraag aan het team kan er elk
jaar een feest met ondersteuning van OC team geregeld worden?
Het is leuker voor de verlatende klas(sen) dat ze een eindfeest
hebben. De werkdruk vlak voor de vakantie is groot, dus dan is
het logisch dat er hulp geboden wordt. Pim vraagt mening van het
team.
– Nationaal schoolontbijt, duur en weinig voor het geld en veel
gedoe, kindjes hadden ook al vaak ontbijt op, dus school doet
daar niet aan mee.
– avond-vierdaagse? School is aan het onderzoeken of ze dat gaan
doen. Actie Pim.

Volgende vergadering

– Dinsdagavond 28 januari 2020 19:30 op school
– een week daarna met het team op woensdagmiddag 5 feb 13:30
op school

Acties:
Actie

Wie

Avond 4 daagse?
elk jaar eind feest?
Offertes aanvragen
voor schilderen
toestellen
Offerte kunstgras en

Pim
Pim
Annouska
(Gokhan checkt ook
iemand)
Joost

Commentaar

Actie

Wie

Avond 4 daagse?
elk jaar eind feest?
Offertes aanvragen
voor schilderen
toestellen
Offerte kunstgras en
bankjes voor op
voorplein
Ginni in OC
aanmelden
(whatsapp, google
drive etc)
Pinnen geld en
uitdelen aan
leerkrachten
zorgen dat 100euro
bij schoolreisje
meegerekend wordt

Pim
Pim
Annouska
(Gokhan checkt ook
iemand)
Joost

contact Ingrid ivm
kerst
Stukje in nieuwsbrief
ivm OC bijdrage en
waar geld voor dient
etc
Declaratie formulier
delen met school
2 x 500euro
overmaken naar OC
rekening
Begroting
2019-2020
doornemen

Ginni

Jaarplan en
begroting reviewen

Hele OC team. (via
whatsapp wordt deze
gedeeld)

Marcel

Mariska (pinnen)
Marcel&Ginni&??
(uitdelen)
Mariska

niet opgeschreven
wie.. was dat Joost/
Gokhan?
Mariska(naar Pim?)
Pim

Petra en Mariska

==========

Ingekomen stukken :

Commentaar

——
– Financieel Jaarverslag 2019-2020 (Petra in app)
– Jaarplanning 2019-2020 (update vorige vergadering, update van
gesprek met Team & OC?)
Ideeën voor pleintje:

——NOTULEN School team & OC overleg:
25-09-2019.
Aanwezig; Wil,Marja,Pim,Linda,Rosanne,Ruth,Pulle,Ingrid.
O.C, Maartje, Jose, Gokhan, Ellen.
Damloop prima verlopen nodig alleen shirtjes.
Verdelen taken; kinderboekenweek, Cisca, Jeanine, biebouders, O.C
Joost.
Voorleesouders regelt zichzelf. € 400.- budget informatieve boeken.
Is er nog budget boven dat bedrag?
Rosanne wil graag nog 1 prentenboek per groep ongeveer € 70.-, dat
is mogelijk, er is nog € 80.-

Er komt een tafel in de hal maken de biebouders, thema reizen/
vervoersmiddelen. verder info bij Cisca en Jeanine.
St. Maarten; Pulle, Tessa, O.C Jose.
weinig hulp nodig.
St.Klaas; Petra.K, Rosanne, Monique, O.C Ellen, Gokhan, Maartje.
Nog geen Sint, Rosanne gaat haar vader vragen, anders actie.
15 november versieren, sint journaal komt nog - Rosanne en Gokhan
houden contact i.v.m. de organisatie. Versierspullen oké.
Pietengym kleuters met L.L. compaen? Gokhan informeert.
opruimen 5 december, kleuterleerplein 6 december.
Kerst; Petra.S, Ingrid, O.V Gini, Joost.
11 december versieren meteen om 12.30 uur
18 december kerstdiner - ochtend circuit groep 1 -3 en 4 - 8
opruimen 18 december behalve podium en hal.
terloops besproken maar wordt vervolgd na januari;
koningsspelen; Bas, Linda, O.C Joost, Gokhan of gina.
budget; € 250.graag springkussen 23 april en 24 juni (zomerfeest)
Schoolplein - kunstgras, schors en/of bank maken
O.C en Pim zijn er mee bezig
notule; Marja en Ingrid.
———

