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Notulen van de Algemene Ledenvergadering van Oudervereniging CBS De Wendakker 

Datum: 3 oktober 2016 

Locatie: aula van De Wendakker 

Aanwezig: 15 ouders, een aantal leerkrachten en directieleden.  

Presentatie door Jessica de Jonge en Esther Hofmeijer, respectievelijk voorzitter en penningmeester 

1. Opening, welkom en verzoek om de presentielijst te tekenen.  

De aanwezige leden stemmen in met mondeling stemmen over personen.  

2. Benoeming van bestuursleden 

Jessica van Amerongen, Fieke Zijlstra, Yvonne Oosterlaar, en Peter Schukkert worden bedankt als 

aftredende bestuurs- en commissieleden. 

Met instemming van de aanwezige leden worden Marjolein Kuiper (schoolreiscommissie) en 

Geeske van der Knaap (secretaris) benoemd als nieuwe bestuursleden.  

Susan Jansen (sinterklaascommissie), Marjolein Kuiper (zomerfeestcommissie), Arno de Swart en 

Janke van der Hooft (sportcommissie) worden ook officieel verwelkomd als commissieleden, 

maar draaien al een tijdje mee. 

Er is nog een extra commissielid nodig voor de zomerfeestcommissie (Kopakker).   

3. Jaarverslag 2015-2016  

Ondersteuning en/of uitvoering van: 

 Schoolreisje 

 Schoolfotografie 

 Versiering Wendakker en Kopakker 

 Sinterklaasfeest 

 Kerstfeest  

 Paasviering 

 Week van de lentekriebels 

 Sporttoernooien en Koningsspelen 

 Avondvierdaagse 

 Zomerfeest 

Er is in het bijzonder geïnvesteerd in:  

 Ledenadministratie – is op orde en er wordt nog steeds gewerkt aan verbetering; 

 Stabiliteit financiën – is helemaal op orde: duidelijkheid en stabiliteit; 

 Bekendheid OV onder ouders – hierin blijft de OV investeren; 

 Continuïteit bestuur- en commissiewerk – voldoende draagkracht in de commissies; 

 Website – geïntegreerd in website van school, aandacht blijft nodig. 

4. Financiële verantwoording 2015-2016 door penningmeester Esther Hofmeijer. De financiële 

stukken en het rapport van de kascommissie zijn op te vragen via de Oudervereniging. Bij de 

resultatenrekening licht ze toe waar de opbrengsten vandaan komen en wat de kosten zijn 

geweest. Ze kan een positief resultaat presenteren.  Ze licht ook de balans toe en geeft daarbij 

nog eens aan waarin de OV financieel heeft geïnvesteerd en bijgedragen.  

5. Vaststelling contributie. Esther geeft aan dat het bestuur geen contributiewijzigingen voorstelt. 

De aanwezige leden stemmen vervolgens in met voortzetting van de huidige contributie (ook wel 

ouderbijdrage genoemd):  
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 Groep 1 t/m 4: € 20,- per kind; 

 Groep 5 t/m 8: € 15,- per kind (ouders betalen zelf € 5,- voor sinterklaascadeau). 

6. Begroting 2016-2017. Esther licht de begroting kort toe. De contributie valt wat lager uit omdat 

er minder leerlingen op school zitten. Ze licht de uitgaven ook kort toe. De aanwezige leden 

stemmen in met de begroting.  

7. Nieuw lid kascommissie. Jessica bedankt Marloes den Butter voor haar rol in de kascommissie 

en benoemt, met instemming van de aanwezige leden, Agnes Fries als nieuw lid van de 

kascommissie, die onafhankelijk van het bestuur van OV opereert.  

8. Vooruitblik 2016-2017. Jessica sluit af met een vooruitblik naar het huidige schooljaar:  

 Continuïteit: blijven profileren, commissies gevuld houden. 

 Website up-to-date houden 

 Goede doelen: er komt nu weer tijd om daar iets mee te doen 

Een aanwezige ouder haakt daarbij aan en stelt Edukans voor als project. 

 Kosten schoolreis: dit is een aandachtspunt omdat de kosten steeds hoger worden. Het 

wordt steeds lastiger om de kosten binnen het door ons gestelde budget te houden. 

Een aanwezige ouder vraagt daarop naar het ene schoolreisje dat dit jaar €29,- kostte. 

Marjolein licht toe waardoor dat kwam: bij de eerste begroting was uitgegaan van een x-

aantal kinderen, dat in een x-aantal bussen paste. Later werd besloten dat er meer 

kinderen naar die bestemming zouden gaan, waardoor er een extra bus nodig was en dat 

kost veel geld, meer nog dan de entree. De ouder zou het fijn vinden als dit soort grote 

verschillen wordt uitgelegd aan de ouders.  

9. Vragen? Ideeën? Afsluiting. Er zijn geen opmerkingen meer. De vergadering wordt gesloten. 

De avond wordt vervolgd met een presentatie van het jaarverslag en een vooruitblik van de 

Medezeggenschapsraad en drie zeer interessante workshops:  

 Beelddenken – Saskia Hurink 

 De IB-er in het onderwijs – Suzanne Otten 

 Masteronderzoek naar het onderwijs op onze school – Johanna Baijense 


