
 
Notulen Oudercommissie O.B.S De Hobbit 
 
 
 
Datum:   13 juni 2022 
Aanwezig:          Janou, Inge, Karin, Stefanie, Desi, Nena, Marie-Jose, Annegien, Ciska, Sabine,    
                            Suzanne, Loes, Olwen, Christina, Joyce (notulen) 
Afwezig :            Gwen, Lizzy, Tanja 
 
 
1. Opening vergadering en vaststellen agenda  

• Schoolfotograaf: prijs-kwaliteit vergelijking gedaan, lagere prijs is lage kwaliteit. Afspraak met 
‘Sgoolfotografie’ volgt binnenkort. Voor wie indruk wil krijgen kan alvast kijken op 
Schoolfoto's door heel Nederland van studiokwaliteit - Sgoolfotografie 
Desi en Joyce houden OC op de hoogte.  

• Actielijst vorige vergadering: brandvertragende versiering: bomen en slingers etc. Janou en 
Joyce pakken dit op richting school.  

 
2. Notulen vorige vergadering  10 januari 2022 
Worden doorgenomen en vastgesteld.  
 
3. Mededelingen 

• Christina en Suzanne gaan stoppen bij de OC. Zijn 2 personen die al interesse hebben 
aangegeven. OC-leden kijken nog uit naar andere leden. Berichtje met oproep op Social 
Schools plaatsen.  

• Lizzy wil stoppen als penningmeester. Wil graag dat iemand 1 schooljaar mee schaduw draait 
om taak te kunnen overdragen. OC denkt na wie dit zou willen doen.  
Opmerking: er moeten nog 2 boekjaren gecontroleerd worden door de kascommissie.  

• 14 juli OC borrel: locatie volgt 
 

4. Evaluatie diverse activiteiten 

• Carnaval: traktatie in de klassen, verder weinig activiteiten. Hopelijk volgend schooljaar weer.  

• Sportdag: veel ondersteuning gehad van leerkrachten, gymleraren en ouders. 
Muziek/geluidinstallatie is punt van aandacht. Goed georganiseerd. Complimenten vanuit de 
leerkrachten.  

• W3D: goed verlopen. Hesjes: 80% van de kinderen draagt geen hesje. Het is veel werk om de 
hesjes uit te delen en in te nemen. Vanuit school wel wenselijk dat ze het dragen. Volgens 
jaar goed onder de aandacht brengen door leerkrachten aandacht aan te laten besteden in 
de klassen.  
Veel kapotte hesjes terug gekomen.  
W3D heeft nog geen aanspreekpunt binnen de school. Moet volgend jaar 1 aanspreekpunt 
op de onderbouw en 1 op de bovenbouw zijn.  
Gijs Korsten: er is dankbaar gebruik gemaakt van de bus. Hij heeft aangeven dit volgend jaar 
weer te willen doen.   
Suzanne stopt, maar wil volgend jaar graag ondersteunen.  

• Cultuurcommissie: Tanja en Lizzy niet aanwezig. Groepen 3 gaan naar de ijsboerderij.  
 
 
5. Komende activiteiten 

https://www.sgoolfotografie.nl/


• Goede doelenmarkt: voor volgend schooljaar? Eerst intern bespreken wat school daar in wil. 
Wordt besproken met de nieuwe directeur. OC kan zo nodig hier in ondersteunen.  

 
6. W.V.T.T.K. / rondvraag 
 

• Geluidsinstallatie: er is een aantal jaren geleden een grote installatie aangekocht, het is een 
heel gedoe om deze van zolder af te krijgen en er weer op en niemand weet hoe deze werkt. 
Kijken met penningmeester of er extra geld is om een makkelijk te bedienen en te 
verplaatsen geluidsinstallatie aan te schaffen. 

 

• Schoolreis van dit schooljaar was een ‘inhaal reis’. Volgend schooljaar dus weer een 
schoolreis.   
Deze graag plannen rond juni. Nena en Marie-Jose nemen dit mee naar planning school.  
Voorkeur gaat uit naar vrijdag: meer hulpouders en kinderen kunnen het weekend bijkomen.  
Marie-Jose: voor de kleuters misschien Kwekkeltje oid en dan niet de hele dag.  

 
 
DATUM VOLGENDE VERGADERING: MAANDAG 19 SEPTEMBER 2022, 20.30 uur locatie bovenbouw.  
 
 
Actielijst 
 

Actie Wie Status 

Brandvertragende versiering: kortsluiten met school Janou en 
Joyce 

 

Berichtje Social Schools werven nieuwe OC leden Bestuur  

Nadenken over nieuwe OC leden Allen  
Investeren in geluidsinstallatie Bestuur  

Draaiboeken centraal opslaan: laatste draaiboek mailen naar mailbox OC OC en Joyce  

Cultuurcommissie volgende keer op de agenda Joyce  
Schoolplanning 
Schoolreis 2022-2023 plannen in juni 
Sinterklaas: vrijdag 2 december (staat al gepland). Nadenken of dit de 
datum is waarop Sinterklaas gevierd wordt. Olwen sluit kort met Marie-
Jose en Nena.  

Marie-Jose , 
Nena en 
Olwen 

 

Sportdag vastleggen bij OJC Janou   

Aangeven bij Lizzy dat kascontrole van 2020-2021, 2021-2022 nog 
gedaan moet worden.  

Bestuur  

 
 


