VERSLAG VAN DE LEDENVERGADERING VAN DE OUDERRAAD
D.D. 21 SEPTEMBER 2021

Aanwezig:

Mireille Cardon (vz ), Wendy van Gils (pm), Ingrid Otjens, Marloes
Broeders, Ilona van Trijp, José Jacobs, Wendy Domen, Vera Buckens,
Anica Theuns, Daniëlle Kon, Sabina van ‘t Hooft

1.

Opening.
Mireille opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2.

Notulen vorige ledenvergadering OR
I.v.m. Corona geen ledenvergadering geweest. Stukken zijn destijds op website
school geplaatst zodat ze voor iedereen inzichtelijk waren. Iedereen kon hier binnen
een termijn op reageren of vragen stellen. Waarna alles werd vastgesteld.

3.

Algemene ledenvergadering
In overleg met Jac Verschuren is er besloten de ledenvergadering op dezelfde manier
als vorig jaar te houden. Alle stukken komen op de site te staan waarna iedereen 2
weken kan reageren of vragen kan stellen. Hierna zullen ze vastgesteld worden.

4.

Financiën. (begroting goedgekeurd)
Jaarrekening wordt doorgenomen en wordt goed gekeurd.
Schoolfotograaf er zijn meer opbrengsten dan verwacht. Dit heeft o.a. te maken met
de extra korting die we dit jaar hebben gekregen.
De kledinginzameling heeft ook extra inkomsten opgeleverd. Dit heeft te maken met
de opbrengst van een jaar ervoor. Deze hadden we nog niet uitbetaald gekregen.
Gelukkig hebben we dit alsnog gekregen dit jaar. Van de organisatie waarmee dit was
gebeurd wordt overigens geen gebruik meer van gemaakt voor de kleding inzameling.
Begroting
Geen bijzonderheden.
De vrijwillige ouderbijdrage wordt weer vast gesteld op 25 euro per leerling, voor
instromers in Januari zal dit de helft zijn 12,50.
Het verzoek van de penningmeester is om volgend jaar een week later de algemene
ledenvergadering te houden. Dit i.v.m. het voorbereiden van de stukken. Het heeft er

ook mee te maken dat we nu laat in de vakantieperiode zitten waardoor er nu maar
kort is om alles klaar te krijgen.

4.

Jaarverslag 2020-2021
Heeft eenieder kunnen lezen, er zijn een paar tekstuele aanpassingen. Deze zal op de
site geplaatst zal op de website van school geplaatst worden even als de financiële
stukken.

5.

Aftredende bestuursleden.
We hebben een aftredend lid gezien de periodes, maar zij heeft aangegeven te willen
blijven zitten. Iedereen moet de kans krijgen bij de OR te gaan zo blijven ook alle
groepen mogelijk vertegenwoordigd. Voor de vakantie zou er een oproep in de
nieuwsbrief komen. Hier is iets fout in gegaan waardoor dat niet is gebeurd. Er komt
nu een nieuwe oproep in de nieuwsbrief, waarop ouders kunnen reageren. We gaan
hierbij wel benoemen dat de voorkeur uitgaat naar iemand uit de eerste groepen.
Zodat alle groepen onder, midden en bovenbouw goed vertegenwoordigd blijven.
Aantredende bestuursleden
Tijdens de vergadering zijn geen nieuwe aantredende bestuursleden, zie hierboven.

6.

Rondvraag en sluiting
Mireille sluit de ledenvergadering. Aansluitend aan deze vergadering is de eerste OR
vergadering van dit schooljaar.

