
  

  

Notulen Jaarvergadering Oudervereniging 2017  
  
Datum: 18 oktober 2017  
Aanwezigen: ouders, leerkrachten, directie van de school en leden van de ouderraad  
  
  
Opening en mededelingen  
Iedereen wordt van harte welkom geheten door Sjoerd.  
 
Mededeling: wij zijn officieel geen ouderraad maar een oudervereniging, zo staan we 
ingeschreven in de KVK en zijn we te vinden op de website van school.  
  
Wat doet de ouderraad  
Sjoerd geeft een toelichting op de missie van de Ouderraad en hoe zij haar werkzaamheden 
uit voert.  
  
Wie zitten er in de Ouderraad  
Aan de hand van een overzicht verteld Sjoerd wie er in de Ouderraad zitten. 
   
Afscheid  
Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Onno Müller en Mireille Steenman. De 
afgelopen jaren waren zij een vaste waarde in het team en hun  inzet zal enorm worden 
gemist.   
 
Onmisbare hulp  
Naast de leden van de Ouderraad kunnen we al het werk niet uitvoeren zonder de hulp van 
veel welwillende ouders, de Versiercommissie en de steun van sponsoren.  
  
Financiën   
De jaarrekening wordt gepresenteerd. Sascha geeft een toelichting. De werkelijke inkomsten 
zijn lager uitgevallen dan begroot. De ouderbijdrage loopt goed, er zijn geen wanbetalers, 
wel is het aantal sponsoren afgelopen jaar lager uitgevallen. Hoewel alle activiteiten goed 
binnen budget blijven is het goed alert te zijn op inkomsten (sponsoren), zeker met oog op 
het teruglopend aantal kinderen op school. Sponsoren zoeken we in de vorm van middelen 
(denk aan voetbalshirtjes, instrumenten etc.) of gelden.  
 
Op de begroting lijkt het of er te weinig is binnengekomen voor het schaatsen. Dit beeld is 
vertekend doordat een deel van de gelden niet via de oudervereniging is gelopen maar door 
ouders direct bij de leerkracht is betaald en aangewend voor de schaatslessen.  
 
 Zoals in de vorige jaarvergadering is besloten wil de oudervereniging de reserve 
terugbrengen. Een deel van deze reserve is aangewend voor giften aan school; o.a. fietsjes 
voor de kleuters, spellen voor de bovenbouw, schoolvlaggen voor evenementen. Hierdoor is 
de post overige uitgave gestegen.  
 



De reserve is desondanks nog steeds ruim boven de €5.000,-. Deze buffer zal in overleg met 
school en in lijn met onze missie worden besteedt aan het verhogen van het leerplezier van 
de kinderen. Verzoeken tot giften aan school worden hierop door de oudervereniging 
getoetst.  
 
Onze dank gaat uit naar de kascommissie, dit jaar bestaande uit Mike Verver en Olleke van 
'tHoff, die ook dit jaar de jaarrekening kritisch heeft bekeken en goedgekeurd.  
  
Planning schooljaar 2017-2018  
Het planningsschema wordt toegelicht.  
  
Discussiepunt schaatsen financieren via ouderbijdrage 
De oudervereniging heeft het verzoek van de schoolleiding ontvangen om de eigen bijdrage 
van de ouders (m.u.v. bijdrage voor Kamp groep 8) te combineren in één vrijwillige bijdrage 
per jaar. Dat betekend dat de extra kosten voor het schaatsen van groep 5 tot en met 7 door 
de oudervereniging wordt geïnd en betaald. Tevens hebben ouders aangegeven het op prijs 
te stellen als de ouderbijdrage eerder in het schooljaar wordt geïnd.  
 
Het doorvoeren van dit verzoek heeft een verhoging van de ouderbijdrage met circa €5,- 
naar € 50,-  tot gevolg. Er worden voor- en nadelen benoemd. Voordelen zijn één 
betaalmoment, sluitende begroting van de oudervereniging doordat alle gelden voor het 
schaatsen via de oudervereniging lopen, geen administratie en extra werk voor de 
leerkrachten. Als nadelen wordt benoemd dat er kinderen zullen zijn voor wie wel jaarlijks 
wordt betaald maar wellicht door voortijdig uitstromen geen gebruik maken van de 
schaatslessen, de ouderbijdrage is voor vrijwillige activiteiten, het schaatsen is dit niet. 
Ongeacht het moment van invoeren zal er altijd een groep kinderen zijn voor wie dan te 
weinig betaald is (groep 5 betaald 3 jaar een verhoging van € 5-, en geniet schaatslessen 
t.w.v. € 50). Bovendien kan deze omslag niet dit jaar worden gemaakt. Een verhoging van de 
ouderbijdrage moet in de aankondiging van de jaarvergadering worden opgenomen en in de 
jaarvergadering in stemming worden genomen.  
 
Voorgesteld wordt om wél de gelden te innen, maar niet te verdisconteren in de 
ouderbijdrage. Dat betekent dat de te betalen ouderbijdrage afhankelijk is van de groep van 
het kind. Voor de groepen 1 t/m 4 is dit € 45-,, groepen 5 t/m 7 is dit € 45-, plus de bijdrage 
voor het schaatsen. Voor groep 8 is dit € 45-, plus de kosten voor kamp.  
 
Hiermee wordt niemand onevenredig belast en worden gelijktijdig de leerkrachten ontlast 
van de administratieve afwikkeling. Bovendien wordt het innen beperkt tot één moment per 
jaar.  
 
 

Besluiten  
De voorgenomen besluiten zijn:  

1. Het innen van de schaatsbijdrage en kamp groep 8 zal voortaan gelijktijdig met de 
ouderbijdrage door de oudervereniging worden geïnd. Een verhoging van de 
ouderbijdrage is dan niet nodig.  

2. Buffer OR  wordt successievelijk terug gebracht naar €.5000  



  
Deze zijn in de vergadering bekrachtigd.  
  
Rondvraag en sluiting  

• Sascha geeft aan dat het voor de jaarafsluiting prettig zou zijn als de 
jaarvergadering eerder in het schooljaar plaats kan vinden zodat ook de 
(financiele) jaarafsluiting eerder kan en dan ook de ouderbijdrage eerder geïnd 
kan worden. Hier zal naar worden gekeken. 
• Theresia geeft aan dat de school (gebouw) een bredere functie mag krijgen 
voor de wijk. Bijvoorbeeld als fysieke marktplaats voor ski-, gym- of 
voetbalspullen. Vraag aan de oudervereniging om na te denken over dergelijke 
activiteiten.   

 
 

 


