Verslag bijeenkomst
Oudercommissie 08.09.2015
Aanwezig:
Bestuur OC: Sandra, Bert, Jan-Pieter.
BC OC: Rica, Karin
OC: Team: Bernadette, Corinne
Tijd: 19.30 – 22.00

Agenda
1. Opening
2. Vorig verslag
3. Ingekomen stukken.
4. Mededelingen Schoolteam
5. Financiën
6. Commissies
7. Rondvraag
8. Afsluiting

1) Opening
Sandra heet iedereen welkom op deze 1e bijeenkomst 2015 2016.
- Kort wordt er gesproken over hoe we het schooljaar zijn begonnen, o.a. ervaringen
uitgewisseld m.b.t. nieuwe stijl oudergesprekken. T’was even wennen maar geen negatieve
klanken gehoord.
- Vorig jaar hadden we nog 4 bouwcoördinatoren OC, dat worden er dit jaar 3 gelijk aan de
verdeling binnen het team van leerkrachten. 1 voor de groepen 1/3, 1 voor 4/6 (OC=Karin

Wieferink) en voor 7/8. (OC= Rica Weegink). We zijn dus nog op zoek voor een kandidaat
groep 1/3. Informatie voor deze zeker interessante functie is bij ons op te vragen.
-

Vorige keer is aangehaald of het een idee is een eindejaarsfeest te organiseren. Voor
iedereen, we gaan dit jaar kijken hoe we vervolg kunnen geven aan deze.
Besproken hoe de website beter aan te vullen. OC-gids, Schoolgids, versierprotocol,
schoolkalender alles zal geplaatst gaan worden.

2) Verslag vorige bijeenkomst
Geen opmerkingen
3) Ingekomen stukken.
-

Gevraagd voor mogelijkheid meer oudergesprekken ’s avonds.
Er hangt een lijst op school maar de “beste plekken” zijn snel vergeven.
Niet iedereen is in de gelegenheid overdag te komen ( met partner).
Aangegeven is binnen de werktijden van de leerkrachten is maar beperkt ruimte voor
werkzaamheden ’s avonds. Ouders zouden evt onderling kunnen ruilen? Ouders
kunnen verder altijd separaat een afspraak maken indien nodig. Besproken wordt hoe
voor een volgende keer beter/anders te kunnen plannen. Voor alle groepen dienen
wel dezelfde afspraken te gelden.

-

Verkeersveiligheid. De weg voor de school parallel aan de L. Springerlaan is druk.
Verkeer van beide kanten, fietsers fietsen tegen verkeersrichting auto’s in.
Automobilisten gooien deuren open zonder uit te kijken. Als fietser kan je dan geen
kant op. Het blijft een probleem. Veelal toch te wijten aan ons eigen gedrag. We
zullen kijken naar de mogelijkheden om een verkeersbrigade op te richten.

4) Mededelingen van het team
Bernadette heeft enkele mededelingen gedaan over bezetting team. Ivm ziekte
gevallen worden invallers ingezet.
Voor vervanging van Rik staat (eerst) een interne vacature (binnen Quo Vadis) open.
Rik blijft tot een vervanger is aangesteld.
Dit jaar gaan Bert en Josine met pensioen

5) Financiën
Begroting voor dit jaar doorgenomen. Geen verschil met voorgaand jaar in de budgetten.
Vorig jaar met een (klein) positief saldo kunnen sluiten.
6) Commissies
Sinterklaas is al volop bezig. Een verslag van komende activiteiten is gegeven. Groepen 1
delen mee in alle activiteiten
Kerst: Kerk wordt gereserveerd. Verder voorzichtig begin met plannen activiteiten. Verwacht
wordt een beroep te willen doen op hulpouders. Deze hebben zich aangemeld en zullen tzt
worden benaderd.
7) Rondvraag
In groep 8 is het een druk jaar, musical, kamp, eindejaarsfeest.

Het is belangrijk dat de klassenouders, hulpouders en leerkrachten goed samenwerken en
communiceren om alles soepel te laten verlopen. De BC van de OC heeft het initiatief
genomen om iedereen samen te brengen voor een overleg.
Volgende overleg 5 oktober voor volledige OC

