
Notulen jaarvergadering 13 november 2019 

Aanwezig: Carrie, Nathalie, Ilse, Eliza, Denny, Magda, Marieke, Dionne, Peter, Maarten en Wieke. 

Opening 

Carrie opent de vergadering. Er is dit jaar gekozen voor een andere vorm van de jaarvergadering. 

Afgelopen jaren was de opkomst van ouders tijdens de jaarvergadering  laag en het kost veel uren 

van het team. Om deze uren beter te kunnen besteden is de jaarvergadering in een nieuw jasje 

gestoken. Ouders en leerkrachten blijven welkom om de vergadering bij te wonen, zoals altijd. Het 

heeft geen verplicht karakter meer voor het team. Het jaarverslag van de medezeggenschapsraad 

komt op de website.  

Notulen 15 november 2018  

De notulen van de jaarvergadering van vorig jaar zijn vastgesteld en goedgekeurd.  

Feedback activiteiten ouderraad 

Zie bijlage 

Financieel jaarverslag en begroting/ nieuwe kascommissie benoemen 

Voor de kascommissie is het belangrijk dat er op tijd een nieuw lid wordt geworven. Dit punt zal op 

de eerstvolgende vergadering terug komen. 

Maarten presenteert het financiële jaarverslag en de begroting van de ouderraad (zie bijlage). 

Hieronder een toelichting  op een aantal punten:   

onder de ouderbijdragen schoolverlaters worden de kosten voor het schoolkamp verstaan.  

Het oud papier levert te weinig op. Dit is al langere tijd het geval. Daarnaast kost het veel 

opslagruimte. Besloten wordt om te stoppen met het inzamelen van het oud papier per de eerst 

mogelijke datum. 

Onder het kopje ‘overig’ wordt het Oranjefonds verstaan. Dit is besteedt aan het schoolplein. 

Een deel van de opbrengst van de luizenzakken is gestolen tijdens een inbraak op school. 

Over de sportdag wordt het idee geopperd om een extra (bijzondere) sportactiviteit te huren.  

Bij het kopje ‘schoolverlaters’ wordt aangegeven dat het een grote groep 8 was. Daarnaast was het 

budget onduidelijk bij de leerkracht. De communicatie hierover kan beter. De huur van de bussen is 

een grote kostenpost.  

Het schoolreisje was duurder i.v.m. de huur van de bussen. Alle klassen gingen met de bus.  

De begroting voor de ouderavond/ vergadering willen we laten staan voor wanneer we bijvoorbeeld 

een keer spreker willen inhuren.  

Aanvulling op het muziekonderwijs is dat de factuur voor 1,2,3 zing nog niet is ingediend. 



Gezamenlijk wordt besloten de ouderbijdragen gelijk te houden. 

Notulen ouderraad vergadering 11 september 

Aanvulling op de notulen is dat we de betaling van de schoolfotograaf anders willen. Het contant 

inleveren kost onnodig extra werk voor de leerkrachten.  

18 november Sint opbouwen: Denny, Eliza en Wieke 

6 december sint afbreken/ kerst opbouwen: Carrie, Eugenie, Denny en Ilse 

Volgend schooljaar is de OR aan de beurt om het uitje te organiseren. 

Typelessen in groep 6 

Dionne licht dit punt verder toe. We vinden het belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om 

goed te leren typen. De ouderraad besluit om hierin bij te dragen. Zodat dit elk jaar in groep 6 

ingekocht kan worden.  De kosten zullen worden meegenomen in de begroting.  

Nieuw administratieprogramma 

Dionne geeft uitleg over het nieuwe administratiesysteem voor de NSO en TSO. De ouders van de 

NSO krijgen nog een uitleg hierover. Het is een systeem waarbij ouders zelf kunnen inloggen en o.a. 

wijzigingen in dagen kunnen doorgeven en facturen kunnen inzien.  

Komende activiteiten 

Sinterklaas: Ilse, Denny 

Knutsel/inpakavond: Carrie 

Advent: Carrie 

Kerst: Carrie, Eugenie, Denny 

Presentjes/ attenties team: Ilse (we willen voor alle leden van zowel de OR als de MR die afscheid 

nemen een cadeautje doen tijdens het uitje) 

OR-hok 

Er zal een stellingkast geplaatst gaan worden in het OR hok (Denny en Carrie willen dit wel gaan 

inrichten). Er zullen extra (doorzichtige) curver opberdozen nodig zijn. Er zijn een aantal plastic 

tafelkleden nodig die voor allerlei activiteiten gebruikt kunnen worden (o.a. kerst en musicalavond).  

Voorde kerst zijn er nieuwe lampjes in de boom nodig. Idee is om eventueel een oproep te doen voor 

lichtsnoeren.  

Rondvraag  

De BMS hesjes moeten worden uitgezocht. Groep 7 heeft geen hesjes meer. Marieke gaat dit verder 

uitzoeken. 


