
        
Notulen Oudercommissie O.B.S De Hobbit 
 
 
 
 
 
Datum:   10 janauri 2022 
Aanwezig:          Janou, Tanja, Suzan, Christina, Annegien, Marie-Jose, Karin, Sabine, Stephanie, Nena,     
  Loes, Gwen, Ciska, Desi, Joyce (notulen) 
Afwezig :            Inge, Lizzy, Olwen 
 
 
1. Opening vergadering en vaststellen agenda  
 
2. Notulen vorige vergadering  6 september 2021 
Doorgenomen en worden vastgesteld.  
Notitie over ouderbijdrage (blz 2), aangepast naar ‘per kind wordt dit jaar € 5,00 extra geïncasseerd’. 
 
3. Mededelingen 
Geen bijzonderheden vanuit voorzitter. 
 
4. Evaluatie 

• Schoolreisje was superleuk.  
Vooral voor de kleuters was het ‘een heftig’ uitje. Beetje spannend. Met name nieuwe 
kleuters die net gestart waren op school en al veel nieuwe indrukken te verwerken hadden.  
Het wordt steeds moeilijker om iets te vinden om met alle kinderen van de hele school 
ergens naar toe te gaan, zodat het voor alle kinderen leuk blijft.  
Positief was dat er kleine groepjes waren die begeleid waren. Leerkrachten moesten zelf ook 
groepje begeleiden dus konden daardoor niet alle kinderen van hun klas zien.  
Budget: wordt gedaan met een minimale ouderbijdrage. Janou vult aan dat bij andere 
scholen bijvoorbeeld aanvullend budget aan ouders wordt gevraagd voor schoolreisjes. Hier 
in de toekomst alert op zijn hoe budget verveeld wordt.  
Misschien met een enquête polsen hoe ouders en leerkrachten er in staan, of dit 1 keer in de 
2 jaar moet blijven en dan bijvoorbeeld een groter reisje met de hele school, of dat er andere 
ideeën zijn.  
 

• Schoolfotograaf 
Rommelige dag vanwege ziekte bij de fotografen waardoor planning in de war liep. Broer-zus 
foto kon niet doorgaan op de geplande dag.  
Op tweede datum voor broer-zus foto was fotograaf te laat. Daardoor liep planning weer niet 
goed. BSO was niet blij dat er tijdens BSO tijd nog broer-zus foto’s werden gemaakt.  
Moeten we niet kijken naar een andere fotograaf, ook al omdat het andere jaren niet soepel 
verliep.  
Foto’s bijbestellen is behoorlijk prijzig. Is groot commercieel bedrijf.  
Tanja heeft gebeld met het bedrijf om te spreken over dit bedrag.  
Overwegen om foto’s later in het jaar te maken zodat de klassen meer compleet zijn. Dit 
schooljaar al oriënteren.  
Christina stopt met de OC. Desi en Joyce bieden zich aan om schoolfotograaf over te nemen.  
 
 
 



• Sinterklaas 
Anders gevierd in verband met de maatregelen.  
Lespakker van Sinterklaasjournaal is besteld voor groep 3-4.  
Versieren: plastic vlaggetjes niet geïmpregneerd, pakketjes ingepakt en niet aan plafond. 
Buiten is versierd met vlaggetjes.  
Sint & Piet: geen aankomst anders was heel de school bij elkaar op het plein.  
Uit evaluatie bleek dat het bij groep 1-2 rust gaf dat er geen aankomst was, geeft normaal 
gesproken wat onrust. Voor het ‘schoolgevoel’ is het wel goed om dit toch te doen.  
Spanning hoort het een beetje bij dit feest.  
 
Sint mocht met pieten binnen om klassen afzonderlijk te ontvangen op het podium. Dit ging 
prima. Eén piet wilde op het laatste moment niet meer naar binnen. Snel nog twee andere 
pieten kunnen regelen voor de bovenbouw. Pietendisco is niet voor alle kinderen even leuk. 
Nadenken of dit misschien pietengym moet zijn.  
Leerkrachten mochten voor de klas cadeau uitzoeken, via bijvoorbeeld bol.com. Dit is erg 
goed bevallen.  
Complimenten voor de flexibiliteit van het Sinterklaasteam.  
 
In 2020 was het uitzwaaien van Sint wat gedoe. Is nu aangepast. Zo laten is een goed idee.  
 

• Kerstmis 
Ook kerst had te maken met beperkende maatregelen. Versiering beperkt tot de bomen. 
Veel werk met aanschaf en impregneerden van de bomen.  
Missie X-Mas was een groot succes, veel gedoneerd en leuk opgepakt door Missie X-Mas. 
Zeker het lokale accent van deze actie werd gewaardeerd.  
Kerstman is langs de ramen gegaan om een traktatie uit te delen.  
Kerstmannenpak, grote kerstboom aula en diverse kleine bomen aangeschaft.  

  
 
5. Komende activiteiten 

• Carnaval: vanuit Hannes club nog geen mail gehad. Kijken welke opties er zijn tegen de tijd. 
Vorig jaar is het met de groepen in de klas gevierd.  
Optocht wordt als meer onrustig ervaren door de leerkrachten en het feest vieren in de 
eigen klas werd als positief ervaren. 
Contactpersoon vanuit school is juf Marian.  

• Sportdag: in de loop van komende weken over nadenken voor wat kan. Bij OJC vast de dag 
vastleggen. Janou zoekt contactpersoon voor OJC om alvast de datum vast te reserveren.  
Denk ook aan de gymleerkrachten, Renske en Wouter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. W.V.T.T.K. / rondvraag 
 
Impregneren van versiering en brandvertragende versiering wordt nu bij OC gelegd. Is dit wel iets 
voor de OC? IS dit niet verantwoordelijkheid van school? Kunnen we neutrale, brandvertragende 
versiering aanschaffen die we bij meerdere activiteiten kunnen gebruiken? Dit is iets om met de 
nieuwe directeur te bespreken.  
 
Bij activiteiten checken wat het ATO-beleid is. Andere ATO scholen ondernemen wel activiteiten. 
Denken in mogelijkheden.  
 
Goede doelen markt: als er weer mogelijk is zou dit jaar ook de goede doelenmarkt moeten 
plaatsvinden.  
 
Kascontrole commissie heeft controle gedaan van 2019-2020. Controle moet nog plaatsvinden van 
2020-2021 gedaan worden.  
 
Afscheid Marian per 1 februari, wordt voor verzorgd door Tanja.  
 
 
Actielijst 
 

Actie Wie Status 
Notulen vorige vergadering op website plaatsten. Joyce  
Datum prikker versturen voor OC borrel. Janou en 

Joyce 
 

Uitbreiding OC met nog 2 leden. Loes stuurt gegevens van iemand door 
die wil aansluiten onder andere bij wandel-3-daagse.  

Allen  

Bonnetjes mailen via foto, met iban nummer en naam mailen naar Lizzy. Allen  
Bij OJC datum sportdag vast reserveren, in afwachting van huidige 
maatregelen 

Sportdag 
commissie 

 

Datum volgende vergadering plannen in mei/juni Janou en 
Joyce 

 
 

Bespreken met nieuwe directeur beleid en aanschaf brandvertragende 
versiering. 

Bestuur  

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

Bestuur  

Bloemetje voor afscheid Marian namens de OC Tanja  
 
 


