Agenda OC vergadering 09-07-2015
Kantoor Tiskidz Noordwolde 20:00h
Aanwezig: Renie, Marijke, Jannie en Claudette
Afwezig: Sjoerd en Linda

Opening
Nieuwe vorm vergaderen
Dit agenda punt hebben wij niet besproken aangezien de voorzitter dit punt heeft ingebracht en niet
aanwezig is bij de vergadering.
Welkom nieuwe OC leden/ potentiele OC leden.
Welkom Marijke! Wij vinden het fijn dat Marijke zich heeft aangesloten bij de OC. Zij kon helaas de
laatste keren niet aanwezig zijn, maar deze avond heeft zij deelgenomen.
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe leden, Renie wil na jaren lid te zijn geweest graag uit de OC
stappen. Sjoerd heeft onlangs een 5-tal mensen uitgenodigd, maar helaas hebben wij van deze
mensen geen response gehad. Jannie en Claudette zullen er even achteraan bellen. Renie zal de mail
naar nieuwe potentiële leden aanpassen.
Toekomst OC
Zowel Sjoerd als Renie zullen de OC gaan verlaten, we hebben dus nieuwe aanwas nodig.
We gaan een mailing de deur uit doen. Daarnaast gaan we de Oudercommissie en
Gastoudercommissie samen brengen. Op 19 september heeft TisKidz de gastouderkijkdag, TisKidz
gaat deze dag samen met de OC zowel gastouders als ouders enthousiast maken om deel te nemen
aan de OC.
Tiskidz Update: Nieuws , gang van zaken Tiskidz.
Zowel GGD als belasting zijn bij TisKidz geweest voor controle. TisKidz is op alle punten van zowel
GGD als belasting goedgekeurd! Alleen moest de OuderCommissie het regelement nog
ondertekenen, dit is direct gedaan. TisKidz ontvangt op korte termijn het rapport van de GGD, deze
zal via een mailing worden verzonden en zal uiteraard op de website in te zien zijn.
Klachten:
Tiskidz bereikbaarheid tijdens vakantie. Deze “klacht” was al opgelost, TisKidz is bereikbaar in de
vakantie periode.
Rondvraag
Er waren geen vragen.
Sluiting
Maandag 7 september om 20 uur is er wederom een vergadering met de OC in Noordwolde.

