Notulen OC 06-10-2014
Notulen 24-06-2014 en 01-09-2014:



Quick reference kaart: Laura heeft punten ter suggestie meegenomen. Marjolein neemt de
aanpassingen mee en mailt ze naar Laura.
We maken een korte enquête voor ouders om te vragen wat de behoefte is m.b.t. de OC.

Notulen zijn goedgekeurd.
Data plannen vergaderingen:
17-12-2014, 09-02-2015 (laatste vergadering Marjolein), 13-04-2015, 15-06-2014.
Allen om 19.30. Voortaan bij de tweeling op verzoek Marianne en Laura.
Datum etentje 14-01-2015 om 18.00u.
Punten vanuit de tweeling:




Tarieven 2015 gaan vastgesteld worden.
16 oktober wordt de OC gemaild met de tariefsverhoging en de brief die naar de ouders gaat.
Graag een reactie van de OC voor 23 oktober (mn op de brief, de tariefsverhoging wordt
bepaald door de tweeling)
30 oktober zal een brief naar de ouders gaan
Marianne mailt de jaarrekening naar de OC.
Ivm de continuïteit gaat er weer meer vastgehouden worden aan 4 dagdelen. Er is wel de
mogelijkheid te starten met 1 dag maar dit zal dan binnen een half jaar uitgebouwd worden
naar minimaal 2 dagen.

Voor werkende ouders:




Cursus is akkoord door de tweeling. We gaan het plannen. Voor de geplande datum
proberen nieuwe leden voor de OC te werven (liefst van blauw, rood of groen) zodat zij ook
kunnen deelnemen aan de cursus. We brengen het onder de aandacht in de
groepsouderavonden en we maken een poster voor bij de deur (Jessica vraagt Tineke) en een
flyer.
Op de site moet nog aangepast worden dat we aangesloten zijn bij voor werkende ouders ipv
bij BOINK.

Draaiboek
Als OC zijn we bezig met het verduidelijken van onze taak. Dit willen we concretiseren na de cursus.
Onderdeel hiervan is de vraag of het organiseren van, en helpen bij activiteiten een
verantwoordelijkheid is van de OC. Ook om misverstanden over en weer te voorkomen. Opties zijn:
een aparte feestcommissie instellen of 1 a 2 mensen vanuit de OC verantwoordelijk maken voor de
activiteiten. Hier komen we nog op terug.
De ouderavond vanuit de OC willen we meer als podium gaan gebruiken voor de OC. Misschien is
natuurbeleving een leuk onderwerp voor de volgende ouderavond. Hier komen we volgende
vergadering op terug.

St Maarten:
een poster maken (doet de tweeling) waarop staat dat we zoeken naar mensen die:




Muziek maken
Het vuur bewaken (Marjolein vraagt Joep of hij het vuur om 16.00u wil aanmaken en zorgt
voor de vuurkorf)
Koffie/thee schenken

Marjolein koopt 30 lampionnen (+batterijen) en neemt een CD mee met liedjes van St Maarten voor
het geval er niemand is die muziek maakt.
Voorzitterschap
Jessica neemt het voorzitterschap over als Marjolein stopt.

We nemen afscheid van Elianne. Bedankt voor je actieve bijdrage!

