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   Notulen JAARVERGADERING 

d.d. 11 november 2020, aanvang: 19.30 uur   
De vergadering wordt via Teams gehouden  

      aanwezig: Wieke, Carrie, Eugenie, Dionne, Magda, Ilse, Nathalie 
      afwezig Sietske, Denny 

  
  
20.00  Opening 
   Carrie opent de vergadering en heet een ieder van harte welkom. 

 
20.05                     Notulen jaarvergadering dd. 13 november 2019 
   Deze zijn bij deze goedgekeurd 

 
20.20 Feedback activiteiten ouderraad 

Door Covid-19 hebben niet alle activiteiten doorgang kunnen vinden 
afgelopen jaar. 
Doorgegaan: wekelijkse bibliotheekochtend op school, fotograaf, 
podiumaankleding, Sinterklaas viering, Kerst viering, groep 8 kamp, 
eindmusical groep 8, peuterochtenden en carnaval. 
Niet doorgegaan: sportdag, Pasen, schoolreis, groep 8 kamp begin 
schooljaar 2020-2021 

 

 
20.35 Financieel jaarverslag en begroting 
   Nieuwe kascommissie benoemen. 

Financieel jaarverslag voor de vergadering besproken met een 
afvaardiging van de OR. Tijdens deze vergadering presenteert Maarten 
de begroting en verantwoording van afgelopen jaar. 

   Bij het kopje schoolverlaters graag het groep 8 kamp toevoegen. 
Begroting is helder, er is gerefereerd aan het schooljaar 2018-2019 en 
2019-2020 ivm minder uitgaven Corona. Zie het financieel jaarverslag. 
Vic neemt afscheid als kascommissie lid, er zal een nieuw iemand 
aangesteld moeten worden. 
 
De begroting van het schoolreisje is een jaarlijks terugkerend punt en blijft 
een punt van aandacht. We zullen ook nog geen plannen maken ivm de 
Covid-19 situatie. De bussen zijn al betaald, deze bedragen kregen we 
niet gecrediteerd. 
 
Er is een leerlingenraad opgesteld. Marise gaat met de leerlingen in 
gesprek om te kijken of ons schoolreis aanbod aansluit of dat er andere 
geschikte wensen zijn. 
 



 
 
  

 
20.50 Vaststellen ouderbijdrage 

De ouderbijdrage blijft hetzelfde. Het betaalde geld van het schoolreisje is 
terug gegeven aan de ouders die al betaald hadden. 

 
21.00 Sinterklaas en kerst in coronatijd 

Sinterklaas zal gevierd worden, echter zonder ouders. Ilse en Danny 
zullen op de ochtend van de viering het team ondersteunen. Magda zorgt 
er voor dat ze het draaiboek krijgen. Ilse kijkt of alle cadeaus binnen zijn 
en zorgt voor inpakpapier, Magda komt met een datum voorstel om 
gezamenlijk de cadeaus in te pakken. 

   De knutselouderavond voor de ouders van de kleuters komt te vervallen. 
   Wie helpt met versieren as vrijdag? Ilse, Carrie en Denny. 
 

Kerst zal dit jaar ook anders gevierd worden. Er is geen samenkomst in 
de kerk. Elke klas maakt een video opname die klassikaal op 18 
december gekeken wordt. Er is deze ochtend een kerstontbijt ipv een 
kerstdiner op 17 december. Er is een draaiboek vanuit de kerstcommissie, 
Carrie en Eugenie kijken waar we aan kunnen sluiten en helpen deze 
ochtend.  
Bij het versieren van de school graag zo weinig mogelijk mensen in de 
school. Wellicht kunnen de oudste kinderen helpen? 

 

 
21.10 Veiligheid op het schoolplein 

Ouders gebruiken niet altijd de looproute, al helemaal niet als er geen 
werknemers van school bij de hekken staan. Er wordt nog wel eens 
gemopperd en gescholden. Wie heeft de gouden tip om de looproute aan 
te kunnen houden? 
Wellicht verkeersborden op het hek, ouders met gele hesjes aan om het 
personeel te helpen, pijlen op de grond? 

 
21.20 Rondvraag algemene gedeelte van de jaarvergadering. 
21.30 Afsluiten jaarvergadering 
 
   Verdere punten voor de OR vergadering 
 
 
21.30       Vaststelling notulen 16 september 2020 

Marieke heeft contact gehad met de Maria van Jessekerk. Wellicht kunnen we 
daar volgend jaar ons kerstfeest vieren. Het enige is, is dat als er een begrafenis 
is onze dienst niet door kan gaan. 
 
De punten van Sietske blijven staan aangezien het niet gelukt is verbinding met 
haar krijgen tijdens deze vergadering. 
 



 
 

Magda geeft aan de OR wel te benoemen bij een intake, maar dat het fenomeen 
helpende handjes niet werkt bij nieuwe ouders ivm het wennen aan een nieuwe 
fase. 
 
Ilse heeft helaas geen rouwkaart aan Astrid kunnen versturen 
 
Hesjes voor in de klassen zijn nog niet uitgezocht, dit lijkt ook niet nodig. 
 
Het kinderboekenpakket voor de Kinderboekenweek is niet gekomen. Dit is een 
landelijk iets ivm de Covid-19 periode 
 
Adventskransen zijn nodig voor in de klassen, niet voor de algemene viering, 
deze gaat niet door. 

 
21.35      Komende activiteiten 
       Sinterklaas         Ilse, Denny 
     Knutsel/inpakavond        
       Advent              Carrie 
      Kerst               Carrie en Eugenie 
      
     
21.45 Rondvraag 

De schoonmaakster is 45 jaar in dienst, kan er een presentje komen? Ilse 
regelt dit. 
 
Graag de spullen van de klassen ook in de klassen bewaren en niet alles 
in het ouderraadhok zetten/leggen/gooien. Het hok is propvol. 

 
21.50 Sluiting  

 


