Notulen ouderraad Jaarvergadering 21 oktober 2019
Aanwezig: Leonie, Marjolein, Carla, Jolanda, Tonnie, Mark, Dorien, Mariska, Marjolein,
Amanda, Gaby, Johan, Ronald (MR), Daphne, Jerney
Afwezig: Nicole
1. Opening
Leonie heet iedereen van harte welkom op de jaarvergadering van de ouderraad. Doel van
deze vergadering is de financiële afsluiting van het schooljaar 2018-2019 en het vaststellen
van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019-2020. Na de jaarvergadering vindt
aansluitend de reguliere OR vergadering plaats.
2. Mededelingen
Zoals de overige leden van de OR al hebben meegekregen heeft Britta aangegeven nieuwe
kansen te hebben gekregen betreffende haar werk, hierdoor heeft ze besloten de rol als
penningmeester naast haar neer te leggen. De intentie van Britta was het schooljaar af te
ronden, maar door het bestuur en school is besloten de taken per direct over te dragen aan
Nicole. Marjolein heeft alles reeds overgedragen aan Britta, maar zal dit nogmaals voor haar
rekening nemen richting Nicole. Inmiddels is de inschrijving van Nicole in de KvK geregeld,
bijschrijving ING is aangevraagd.
3. Jaarverslag ouderraad 2018-2019
Het jaarverslag is door Jolien voor de herfstvakantie op de website gezet van OBS
Rubenshof. Er zijn geen vragen ontvangen vanuit de ouders/verzorgers. Marjolein,
penningmeester 2018-2019, geeft aan dat er sprake is van een positief resultaat. Het
uitgangspunt van de ouderraad is dat de opbouw van een positief resultaat tot een
minimum beperkt zou moeten worden.
Het positieve resultaat is onder andere ontstaan door:
-

Terugstorting vanuit schoolfotograaf op basis van het aantal verkochte pakketten. Dit
was niet in de begroting opgenomen.
Er is meer ouderbijdrage betaald dan begroot. Dit had onder andere te maken met
de herintroductie van de betaling van ouderbijdrage voor instroomleerlingen.
Op diverse commissies is bezuinigd op de kosten. Een van de redenen is dat er sprake
is van minder animo voor hulp vanuit ouders/verzorgers waardoor de ouderraad
soms genoodzaakt is geweest sommige activiteiten in een uitgeklede versie te
organiseren.

Het overschot wordt in het schooljaar 2019-2020 besteed aan onder andere het volgende:
-

Aanschaf T-shirts en luizenzakken
Versiering voor Sinterklaas, Kerst en carnaval voor beide locaties
Aanschaf opbergboxen voor de kerstspullen in de garage
Test met de evenementmunten vorig jaar tijdens het eindfeest was een succes. Er
worden echte munten besteld met het logo van de Rubenshof.

-

Indien er dan nog een relatief hoog bedrag over blijft, wordt in overleg met Carla
besproken waar de ouderraad nog eventueel aan kan bijdragen met als voorwaarde
dat de investering ten goede komt aan onze kinderen.

Begroting ouderraad 2019-2020
De bijdrage voor de schoolreis is verhoogd naar 23,50 euro, i.v.m. de stijging van de bus- en
entreekosten. Op deze wijze ontstaat er een betere balans tussen baten en lasten
aangaande de schoolreis.
Er is vastgesteld dat bij de begroting voor 2019-2020 de ouderbijdrage 28 euro per kind zal
bedragen, iets waar wij in deze tijden heel erg trots op kunnen zijn. Vanaf februari krijgen
nieuwe leerlingen uit groep 1 een brief mee naar huis voor ouderbijdrage van 14 euro.
Kascontrole is gedaan op 2 oktober. Gehele administratie is gecontroleerd en er is decharge
verleend aan de penningmeester en daarmee kan het schooljaar 2018-2019 financieel
afgesloten worden. Daarmee geeft Marjolein het stokje definitief over aan Nicole.
Ronald vraagt aan Marjolein of het mogelijk is om het financiële gedeelte via automatische
incasso te laten lopen.
Marjolein:“ Hier hebben wij als ouderraad zeker naar gekeken maar dat brengt in deze tijd
veel extra werk met zich mee, gezien de privacywet, het zou betekenen dat je ieder jaar om
een handtekening moet vragen. Daarbij mis je dan ook de omschrijving van welke groep en
welke naam leerling het betreft”
Leonie: “Ook een duidelijk signaal komt vanuit ouders met meerdere leerlingen op school,
dat het financieel niet op te brengen is wanneer de schoolreis en ouderbijdrage in 1 keer
geïnd worden voor ieder kind. Omdat de schoolreis in september is en de ouderbijdrage in
oktober vastgesteld wordt, geeft dit meer “adem” aan veel gezinnen.”
Carla: “Ouders tekenen in principe op het aanmeldformulier van hun kind dat ze de
ouderbijdrage zullen betalen. Dit wordt dan ook verwacht. Indien er door welke
omstandigheden dan ook een ouder niet kan betalen, wordt er altijd verwezen naar stichting
leergeld en kan er via Carla of ouderraad een betalingsregeling getroffen worden.”
Jaarverslag MR
Ronald deelt kopieën uit van het jaarverslag en financieel overzicht. Het geld dat MR krijgt
van Delta is om eventuele cursussen te volgen voor MR leden. Als dit niet gedaan wordt en
dus een overschot is, wordt er aan school gevraagd wat ze hiermee willen doen. Afgelopen
jaar heeft de MR de boeken voor de Kinderboekweek op zich genomen.
Jaarverslag overblijfraad
Het verslag staat nog niet online. Carla biedt hier haar verontschuldigingen voor aan.
Er is 1331,- euro uitgegeven aan cursussen, inkomsten zijn 43000 euro waarvan ze voor dit
jaar bijdrage voor speeltoestel kleuterplein hebben gedaan.
Door het inhuren van een coördinator van de SKO verwachten ze aankomend jaar flink te
zullen dalen omdat de betaling van de uren uit het budget komt. Door extra begeleiding is
het overblijven verhoogd naar 1,90 euro per kind.

Tuimelrek grote schoolplein nieuwe tegels, 1700 euro kosten. Overblijven met Edith heeft
dit jaar 4200 euro gekost. Kas is gecontroleerd en zag er netjes uit.
In de voorgaande jaarverslagen van de overblijfraad is regelmatig gesproken over het
overschot dat zij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Jaarlijks was er sprake van een
positief resultaat van een paar duizend euro. Door de investering in het schoolplein en het
aanstellen van een pedagogisch coördinator is hier een structurele oplossing voor gevonden.
Afstemming verwachtingen MR richting de ouderraad
Geconstateerd is dat er vanuit de MR sinds dit jaar een grotere betrokkenheid en interesse
getoond wordt in de activiteiten van de ouderraad. Dit wordt als positief ervaren, maar het
is wel goed om van elkaar te weten wat de verwachtingen zijn. Ronald geeft aan dat de
interesse puur bedoeld om inzicht te krijgen in de diverse activiteiten en eventuele
vraagstukken bij elkaar neer te leggen wanneer dit noodzakelijk geacht wordt.
Daarnaast geeft Marjolein aan dat de ouderraad ervan uitgaat dat de MR het beleid rondom
specifieke schoolactiviteiten bepaalt (bijvoorbeeld maximale afstand / duur locatie
schoolreis) en deze deelt met het team van OBS Rubenshof. Binnen elke commissie van de
ouderraad is tevens een vertegenwoordiger vanuit het team aanwezig. De aanname vanuit
de ouderraad is dan dat het team de bewaker is van het vastgestelde beleid vanuit de MR en
dat dit geen specifieke taak is van de leden van de ouderraad. Dit wordt door Ronald
bevestigd.
4. Evaluatie schoolreis
Schoolreis naar attractiepark Duinrell was een succes. De kinderen en vaders vonden het een
leuk en overzichtelijk park.
Een flinke kanttekening zijn de inzet van de bussen door Van Mook. Op de heenreis was er
bij een van de bussen de luchtdrukregelaar van de chauffeursstoel kapot waardoor de
luchtdruk steeds onder een minimum kwam en de bus in de beveiligingsmodus kwam. Net
voor de terugreis bleek de versnellingsbak van een van de andere bussen kapot te zijn. Van
Mook heeft redelijk snel 2 vervangende bussen kunnen regelen. Hierdoor moesten er 3
groepen langer wachten en zij mochten terug de speeltuin in. Klasbord is die dag meteen
optimaal getest om zo ouders/verzorgers op de hoogte te houden.
Heenreis ging prima qua tijd. Terugreis was duidelijk afgesproken dat de bussen om 15:00
uur zouden vertrekken. Om 15.20 kwamen er nog groepjes aanlopen vanuit het
attractiepark. Onnodig en volgend schoolreis nogmaals extra vermelden qua vertrektijden.
Dit jaar ook extra vraag vanuit de ouders van groepen 7 die museumpas hebben voor het
Prehistorisch dorp te Eindhoven. Hierover gaat de ouderraad zich nog beraden, gezien de
overige kosten (busreis, begeleiders etc.) wel moeten worden berekend. Dit wordt tzt
duidelijk gecommuniceerd in de Info als hier een beslissing over is gemaakt.
5. Evaluatie Kinderboekenweek
Carla geeft aan dat er betreffende de sponsorloop twijfel was om het wel of niet te doen, dit

moet nog geëvalueerd worden door het team. Het was een drukke maand gezien er ook
kinderpostzegels waren en clubloten vanuit de sportclubs.
Aandachtspunt voor de evaluatie team: Vele ouders vonden de route iets te gevaarlijk voor
groepen 4/5. Doordat er minder hulpouders waren, was het soms een gevaarlijke situatie
i.v.m. rijdende auto’s. Evaluatie sponsorloop vanuit team wordt volgende OR vergadering
meegenomen.
6. Sinterklaas
De eerste dingen voor sinterklaas zijn geregeld. Jerney haalt 4 december het worstenbrood
op. Jolanda gaat nog vragen bij de AH voor de jaarlijkse sponsoring van 250 mandarijnen.
Fotograaf voor de overzichtsfoto’s wordt afgeraden door de ouderraad. Afgesproken wordt
dat de leerkrachten zelf foto’s maken en dit via klasbord met de ouders/verzorgers delen.
Dit wordt nog verder overlegd met Jolien.
Voor de versierochtend Sinterklaas (20 november 2019) zijn Marjolein en Leonie
aanspreekpunt locatie Rubenshof. Inpakken gebeurt ook op deze ochtend.
Daphne en Gaby kunnen helpen op 5 december. Speelgoed is inmiddels al binnen en betaald
door Leonie. Aanvraag verkeersregelaars tijdens Sinterklaas en Kerst is reeds gedaan.
7. Lief en leed
Aan de familie Maarschalk is een kaart verstuurd.
De moeder van juf Yolande is afgelopen zaterdag plots overleden. Kaart wordt verstuurd.
Aan Alex wordt ook een kaart gestuurd.
8. Rondvraag
-

-

Mariska geeft te kennen dat Dorien jarig is, hierdoor begint iedereen te zingen om
haar te feliciteren.
Daphne is er vandaag voor het eerst en stelt zichzelf voor.
Amanda vraagt aan Carla hoe de animo was op de vraag voor de eventuele inval
indien er teveel leerkrachten afwezig zijn.
Carla zegt dat er best veel willen helpen maar geen papieren op zak hebben, tot nu
toe kunnen ze het behappen, ouders kunnen wel eventueel ondersteunende rol
geven aan leerkrachten als er groepen moeten worden opgedeeld.
Daphne geeft aan dat ze zelf gym geeft, best in wil haken.
Carla wenst de leden heel erg veel succes voor komend jaar en bedankt iedereen
voor alle inzet voor de school.
Jerney vraagt of er 6 november gestaakt wordt. Carla hoopt deze week antwoord te
krijgen.
Marjolein vraagt aan Carla hoe ze de sleuteloverdracht wilt hebben gezien ze ervoor
getekend heeft. Ze gaat binnenkort langs om alles terug te geven.

Leonie sluit hierbij de jaarvergadering om 21.45 af.
25 november is de volgende vergadering

