
 

 

 
 
 
 

 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING   26 OKTOBER 2021 
 
Aanwezig :  6 leden OR – 1 lid MR – 3 leerkrachten – 2 ouders  
Afwezig m.k. :  1 lid OR  
 
 
1. Opening door de voorzitter. 

 
2. De huidige samenstelling van de OR is als volgt:  

Simone Nienhuis (voorzitter), Annemieke Smits (penningmeester), Ilona Hoogendoorn (secretaris),  
Bianca van Rossem (lid), (lid), Daisy Hartog (lid), Maaike de Kreij (lid), Dennis Neuschwanger (lid). 
 

3. Er zijn geen op- of aanmerkingen aangaande de notulen van 13-10-2020 en derhalve worden de notulen 
vastgesteld. 
 

4. De jaarverslagen van de ouderraad en de medezeggenschapsraad worden voorgelezen waarbij geen  
op- en of aanmerkingen zijn.  
De verslagen hiervan zijn bijgevoegd bij deze notulen. 
Nieuwe leden voor de OR en MR zijn zeer welkom ! 

 
5. Het financieel verslag is toegelicht door de penningmeester. Het verslag is bijgevoegd aan deze notulen.  

De kassabonnen van slagerij Bouter blijven een mooie bron van extra inkomsten.  
Dit jaar hebben wij € 95,42 mogen ontvangen, dus blijf ze inleveren! 

 
6. De ouderbijdrage is dit schooljaar vastgesteld op € 28,50 en daarmee gelijk gebleven met vorig jaar.  

 
Bij aanvang van het schooljaar zijn we gestart met 60 kinderen. De ouderbijdrage van de kinderen die later 
het jaar gestart zijn, hebben we dit jaar niet geïnd. Door de corona hebben we veel van onze activiteiten niet 
tot uitvoer kunnen brengen en daarom is besloten voor deze kinderen dit jaar geen ouderbijdrage te innen. 
Normaal wordt dit pro rato berekend (€ 2,85 per maand). Van 53 van de 60 kinderen (=88%) hebben wij een 
ouderbijdrage ontvangen. 
 

7. Kascontrole heeft plaats gevonden door de kascontrolecommissie.  
Annette Pelle en Tatjana Karelse hebben op 7 oktober 2021 hun akkoord op de boekhouding gegeven, welke 
tevens is toegevoegd aan dit verslag. 
Volgend jaar zal de kascontrole worden gedaan door Tatjana Karelse en Nathalie Ambachtsheer. 

 
8. Een OR lid vraagt waar de afscheidstegel van groep 8 moet komen op het schoolplein. De plek moet nog 

worden bepaald nadat het schoolplein onder handen is genomen. 
Ook wordt er geopperd dat het misschien leuk is om hier jaarlijks een traditie van te maken.  
Hierop wordt positief gereageerd. 

 
 
   


