
Agenda 12 januari 2022 
 
Allereerst iedereen de beste wensen voor 2022. 
Aanwezig: 
Wieke, Femke, Marius (penningmeester), Ilse, Nathalie, Sietske, Eugenie, Marloes, Jenny, Thalita 
Vanuit MR: Sandra 
Afwezig: Carrie 
 
Voorzitter bepalen 
Sytske  
 
Notulist bepalen 
Nathalie 
 
1. Opening 
 
2. Goedkeuren notulen jaarvergadering nov 2021 
De bonnen zijn goedgekeurd door de kascommissie en de verdere begroting wordt deze avond 
besproken 
 
3. Mededelingen 
Geen 
 
4. Presentatie Marius 
 
Er is een PowerPoint mbt de financiële situatie. 
Sandra van de MR is aangeschoven vanuit de MR aangezien de MR zeggenschap heeft over de 
financiën 
  
- 2e spaarrekening wordt opgeheven en er wordt met 1 spaarrekening gewerkt. 
- Advies: berekening van Marius aanhouden mbt de ondergrens van aantal leerlingen maal de 
ouderbijdrage om op de spaarrekening te hebben als buffer 
- Ondernemingsregeling €250,- was eenmalig, komt niet op de begroting voor aankomend jaar 
- Bij deze besluiten we dat we het boekjaar middels het schooljaar willen laten verlopen en niet via 
het kalenderjaar. Actie: Marius maakt nieuwe begroting ivm het het nieuwe boekjaar. 
- Er moet een plan gemaakt worden om een hogere eigen bijdrage binnen te krijgen. (let ook op de 
gemeente vergoedingen); 
- Voorstel: incasso ouderbijdrage middels betaalverzoeken: pilot KC via SocialSchools en groep 3 via  
WhatsApp. De andere klassen krijgen de bekende brief. 
- Voorstel: de ouderbijdrage voor elk kind even hoog maken.  
- Advies: De ouderbijdrage en het schoolreisgeld wordt gesplitst per volgend schooljaar 2022-2023 
en op 2 verschillende momenten geïnd. 
- Voorstel: kinderen die na het incassomoment instromen zullen niet meegenomen worden in de 
begroting. Zij zullen ook geen naheffing krijgen. 
- Begroting wordt aangepast. Schoolreis en groep 8 kamp voor volgend jaar komen op de begroting 
voor het volgend boekjaar. 
- De post attenties zal op € 50 worden gezet 
- Het kopje leesboeken zal verdwijnen, leesboeken vallen onder naar leermiddelen 
 



Voor de volgende vergadering: 
OR regelement moet worden nagelopen 
Voorstel: OR leden met foto op de website 
 
5. Komende activiteiten 
Carnaval, vrijdag 25 februari 
Indien de maatregelen blijven zal Carnaval landelijk in juni worden gehouden. Zodra er meer 
bekend is zal Eugenie contact opnemen en taken uitzetten. 
Pasen, donderdag 14 april 
Wordt besproken in de volgende vergadering 
Sportdag mei 
Wordt besproken in de volgende vergadering 
A4D mei 
Wordt besproken in de volgende vergadering 
 

6.  Rondvraag 
Eugenie: Is al bekend welke 2 avonden de eindmusical wordt opgevoerd en welke avonden worden 
dit? Femke gaat dit bij Linda navragen. 
 
Sietske: Gaat het schoolreisje dit jaar nog door of wordt het volgend schooljaar gepland?  
Dit jaar niet meer, het wordt naar het schooljaar 2022-2023 verplaatst. Er wordt in het team 
besproken welke periode het schoolreisje gepland gaat worden. 
(note: het is al eens eerder gewisseld van najaar naar voorjaar met een rede, wellicht is het goed 
om dit mee te nemen. Ilse zit in de organisatie. Er is een hele opbouw in wat er in de schooljaren 
van een kind aangeboden wordt.) 
We nemen dit mee naar een volgend overleg. 
 
Sandra: graag de presentatie van Marius mailen voor het overleg van de MR. Marius wordt ook 
uitgenodigd voor de vergadering om de presentatie zelf te presenteren. 
 
Ilse: hoe kan ik een bonnetje inleveren?  
Advies: bonnen digitaal naar Marius via de mail. 
 
 
7. Sluiting 
 
 
 
 
 


