
 

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering Ouderraad 16 oktober 2019 

 

Aanwezig : 7 leden OR, 2 leden MR/leerkrachten, 1 leerkracht, 4 ouders  

Afwezig m.k. : 3 ouders, Jan Hoeksema 

 

1. Opening door de voorzitter. 

 

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

Simone Nienhuis (voorzitter), Annemieke Smits (penningmeester), Annette Pelle (secretaris), 

Manuela Hobbel (lid), Chantal Hoogendoorn (lid), Daisy Hartog (lid), Angéla Vonk (lid). 

Zowel Annette Pelle als Angéla Vonk treden af. Ilona Hoogendoorn heeft zich aangemeld als lid en 

wil ook de functie van secretaris overnemen. 

De aanwezigen stemmen over de nieuwe secretaris en met een meerderheid van de stemmen is Ilona 

Hoogendoorn verkozen tot secretaris. 

Gevraagd wordt aan de aanwezige ouders of er ouders zijn die interesse hebben om deel te nemen aan 

de OR. Eén ouder wil lid worden van de OR en wordt welkom geheten !   

 

3. Er zijn geen op- of aanmerkingen aangaande de notulen van 31-10-2018 en derhalve worden de 

notulen vastgesteld. 

 

4. Het jaarverslag van de ouderraad wordt voorgelezen waarbij geen op- en of aanmerkingen zijn. Het 

verslag is bijgevoegd bij deze notulen. 

Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad wordt uitgedeeld door de medezeggenschapsraad om 

door te nemen en is bijgevoegd bij deze notulen.  

Na het doornemen van het jaarverslag wordt er opgemerkt dat het bedrag € 27,50 bij de ouderbijdrage 

onjuist is; dit moet € 28,50 zijn. Dit zal aangepast worden. 

Als toelichting wordt er aangegeven dat er veel overleg plaats vindt met de directie. Nieuwe leden 

voor de MR zijn altijd welkom ! 

 

5. Het financieel verslag is toegelicht. Het verslag is bijgevoegd aan deze notulen.  

De kassabonnen van slagerij Bouter blijven een mooie bron van extra inkomsten. Dus hierbij het 

verzoek om de bonnen in te blijven leveren in de bus op de balie bij de kapstokken. 

De ouderbijdrage is dit jaar verhoogd met € 1,- naar € 28,50. Bij aanvang van het schooljaar zijn we 

gestart met 70 kinderen. Kinderen die in het loop van het jaar instromen betalen een evenredig deel 

(1/10 deel per maand) van de ouderbijdrage.  

De geïnde ouderbijdrage is 80% want ondanks alle inspanningen van de penningmeester terug loopt.  

De schoolreis was dit jaar naar de Efteling, wat een succes was. De bijdrage hiervoor wordt apart van 

de ouderbijdrage geïnd. 

De kerstmarkt heeft een mooi bedrag opgeleverd wat besteed werd aan de wensboom. Groep 1 t/m 5 

zijn naar Monkey Town geweest en hebben hier volop van genoten. Groep 6/7/8 heeft een bank 

gekregen in de klas om heerlijk ontspannen te kunnen lezen. Het bedrag wat nog over is zal besteed 

worden aan het opknappen van het podium. 

Groep 8 bestond dit jaar uit 5 kinderen en hebben samen met groep 7 de musical gedaan. Als afscheid 

is groep 8 wezen zwemmen met aansluitend gezamenlijk gegourmet. Hieraan sluitend was er voor de 

kinderen en ouders een afscheidsborrel. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 De post contributies is overschreden omdat de rekening niet op de juiste plek terecht was 

 gekomen. Deze contributie betreft het lidmaatschap van de VOO (Vereniging Openbaar 

 Onderwijs). Annemieke heeft uitgezocht dat dit lidmaatschap niet verplicht is en het voorstel van 

 de OR is om dit lidmaatschap gezien de kosten op te zeggen. De aanwezigen zijn hiermee 

 akkoord. 

 Bij de post musea/excursie 2018/2019 is een betaling voor de uilendemonstratie van 04-10-2019 

 gedaan waardoor het budget voor 2019/2020 nog volledig ter besteding is wat de OR dan ook 

 graag gebruikt ziet worden door de school. 

 

 Er wordt gevraagd waarom er op de begroting 2019-2020 bij de post schoolreis 1 t/m 6 al € 114,- 

 is gerealiseerd. Annemieke licht toe dat dit betalingen zijn die al voor de zomervakantie gedaan 

 zijn terwijl de schoolreis na de zomervakantie heeft plaatsgevonden. 

 

6.  Het voorstel is om de ouderbijdrage gelijk te houden. De aanwezigen zijn hiermee akkoord 

 waardoor de ouderbijdrage € 28,50 blijft. 

 

7.  Kascontrole heeft plaats gevonden door de kascontrolecommissie. Natalie Ambachtsheer en 

 Maaike de Kreij hebben hun akkoord op de boekhouding gegeven. Volgend jaar zullen Eva 

 Labrujère en Annette Pelle de controle doen aangezien Maaike de Kreij nu geen kascontrole mag 

 doen omdat zij lid is geworden van de OR. 

 

8.  * Een ouder vraagt hoe de Pieten vorm gegeven zullen worden dit jaar (zwarte Piet, roetpiet etc.). 

 Er wordt aangegeven dat er zwarte Pieten zullen zijn omdat anders de Sinterklaas niet beschikbaar 

 is. Tevens wordt er aangegeven dat de OR nog op zoek is naar zwarte Pieten voor 5 december dus 

 mocht men nog iemand weten die zwarte Piet wil zijn op 5 december dan hoort de OR dit graag.  

 * Niels geeft aan dat er een inspectiebezoek heeft plaatsgevonden en dat het resultaat 

 voldoende/goed is ! Aangegeven wordt om dit wellicht in de krant te vermelden. Niels zal 

 hierover contact opnemen met Jan Hoeksema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


