Notulen ouderraad Jaarvergadering 26 oktober 2020
Aanwezig: Leonie, Nicole, Amanda, Tonnie, Jolanda, Carla, Dorien
1. Opening
Leonie heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering van de ouderraad, die gaat
over 2019-2020. Hierna vervolgt de normale vergadering van de OR. Vanwege de
maatregelen rondom corona zijn alleen de OR-leden aanwezig die het aanspreekpunt zijn
van de agendapunten. Vanuit de MR en ouders zijn er geen vraagstukken binnengekomen.
2. Jaarverslag OR
We sluiten het schooljaar 2019-2020 af met een positief resultaat van € 6140 euro.
Dit heeft meerdere redenen:
• We hebben meer ouderbijdrage binnen gekregen dan begroot. Dit komt omdat we
actief ouderbijdrage van 28 euro hebben gevraagd voor kinderen die tussen oktober
en januari instroomden en van 14 euro voor kinderen die tussen januari en maart
instroomden. Dit gaan we dit jaar wederom weer doen.
• Er zijn diverse activiteiten niet door gegaan vanwege het coronavirus. Denk aan
kleuterdag en de survival, ook is het tripje naar Amsterdam uitgesteld.
• Ook hebben we bezuinigd op de boodschappen bij georganiseerde activiteiten.
Poldersurvival 2019-2020
€ 700 euro is dit schooljaar overgemaakt naar de schoolrekening.
Kleuterdag 2019-2020
Er wordt een werkgroep gevormd om te kijken wat we kunnen aanschaffen speciaal voor de
kleuters. Er is een bedrag van € 800 euro begroot.
Op 14 oktober 2020 heeft er een kascontrole plaatsgevonden. Er is decharge verleend aan
de penningmeester door Monique van Ham-Jongmans.
Begroting 2020-2021
Er zijn enkele posten aangepast.
Voor Sinterklaas is meer begroot en voor carnaval minder.
De post Anne Frank-huis is naar boven bijgesteld omdat er dit schooljaar meer klassen heen
gaan, omdat het afgelopen schooljaar niet door is gegaan.
Rubensbende is van de begroting gehaald. De afgelopen jaren is er geen nieuwe bladmuziek
aangeschaft.
Ouderbijdrage
Ook dit schooljaar wordt de ouderbijdrage vastgesteld op € 28 euro per kind. Voor de
kleuters die instromen tussen januari en maart is dit bedrag € 14 euro. Voor kinderen die
vanaf april instromen vragen we geen ouderbijdrage meer.
We hebben € 11.100 euro nodig om de begroting kloppend te maken.

Jaarverslag overblijf
Doordat het jaar anders is verlopen door corona zijn de financiën nu ook anders
weergegeven. De periode voor de zomervakantie dat de kinderen op school aten (5-gelijkedagen rooster) is de overblijf en naschoolse opvang opgevangen door SKO. Fannyj
begeleidde dit. Dit is betaald vanuit het overblijfpotje. Carla verwacht dat het overblijfpotje
in december ver op zal zijn.
Afhankelijk welk rooster er na de enquête naar voren komt, zal meer gekeken worden naar
de manier van overblijven en toezicht houden vanuit het team. Dit is een grote puzzel, die
passend gemaakt moet worden en nog in de beginfase zit
4. Evaluatie Schoolreis
Schoolreis Beekse bergen was een succes. Het team heeft laten weten dat de sfeer erg
ontspannen was en alles was overzichtelijk. De overstap van busmaatschappij is zeer goed
bevallen, bussen zagen er netjes uit en alles verliep volgens schema.
Dit jaar hebben we 100% aan betalingen gehaald, hierdoor hebben we de schoolreis sluitend
kunnen krijgen. Dat berichten verstuurd zijn via de schoolapp in persoonlijke inbox is vanuit
de OR zeer goed bevallen. Het werkte efficiënt.
Dit jaar moet meteen bepaald worden waar we volgend jaar naartoe gaan, zodat het
afgestemd kan worden met Casper voor de groepen 7.
OR geeft voor volgend schooljaar de optie op 8 oktober. Dit wordt met het team besproken.
5. Evaluatie Kinderboekenweek
KBW vonden de kinderen vooral heel erg leuk. Er zijn binnen de school meerdere activiteiten
ondernomen. De schrijver die zou komen, komt waarschijnlijk in het voorjaar van 2021
tijdens de Nationale Voorleesdagen.
6. Sinterklaas
We hebben dit jaar via de scouting een Sinterklaas en twee pieten ingehuurd. Zij worden op
vrijdagochtend opgehaald door Jolanda. Op het schoolplein is er aan de buitenkant niet te
zien of te merken dat er binnen feest is. Alles speelt zich binnen de school af. De Sint neem
plaats in de aula en de klassen gaan om de beurt op bezoek bij de Sint. Hier moet nog een
tijdsschema voor worden opgesteld en kijken of dit haalbaar is voor alle groepen 1 t/m 4.
Cadeautjes worden geleverd na de herfstvakantie, deze worden door de OR-leden op een
avond op school ingepakt. De pietenpakken worden voor de voorschool uit de garage
gehaald. Pepernoten zijn voorverpakt
Bezoek aan kinderen die 4 december ziek zijn, worden bezocht door Jolanda omdat ze dan
alsnog cadeautjes en pepernoten krijgen.
7. Kerst
Amanda heeft contact gehad met de kerstcommissie en gaat kijken hoe we dit jaar vorm
kunnen geven. Vanuit Amanda en de OR is er een idee om dit jaar een kerstontbijt te

organiseren in plaats van een diner om zo de in- en uitloop in en rondom school te
minimaliseren. Gezien alle maatregelen nog steeds van kracht zijn.
Gezien we nu minder extra handjes hebben om te versieren, wil de OR de grote boom in de
aula dit keer niet plaatsen en het in de gangen extra aankleden d.m.v. guirlandes en kleine
kerstbomen. Carla gaat hiermee akkoord.
8. Lief en Leed/ rondvraag
N.v.t.
9. Sluiting
Leonie sluit de vergadering om 21.25 uur. De volgende vergadering is 30 november.

