
  

  
Notulen Jaarvergadering Oudervereniging 2019 

  

Datum: 16 oktober 2019 

Aanwezigen: ouders, leerkrachten en leden van het bestuur van de Oudervereniging 

  

Opening en mededelingen  

Iedereen wordt van harte welkom geheten door  Jelle.  Theresia is wegens persoonlijke 

omstandigheden afwezig.  

  

Wat doet de Oudervereniging  

Jelle geeft een toelichting op de missie van de Oudervereniging en hoe zij haar 

werkzaamheden uit voert.  

  

Wie zitten er in de Oudervereniging  

Aan de hand van het overzicht in de presentatie vertelt Jelle wie er in het bestuur van de 

Oudervereniging zitten. 

   

Afscheid  

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Niek en Tamara. Wij danken hen langs 

deze weg nogmaals voor hun jarenlange inzet voor de Oudervereniging.     

 

Onmisbare hulp  

Het bestuur van de Oudervereniging kan het werk en de activiteiten niet uitvoeren zonder 

de hulp van veel welwillende ouders, de Versiercommissie en de steun van sponsoren.  Wij 

danken ook hen voor de inzet en hulp het afgelopen jaar en hopen ook dit jaar op hulp te 

mogen rekenen.  

  

Financiën   

De jaarrekening wordt gepresenteerd, de cijfers zijn te vinden in de presentatie. Sascha geeft 

een korte toelichting.  

 

Onze dank gaat uit naar de kascommissie, dit jaar bestaande uit Leon Borkes en Anja Groot, 

die ook dit jaar de jaarrekening kritisch heeft bekeken en goedgekeurd.  

  

Planning schooljaar 2019-2020  

Het planningsschema voor de activiteiten van dit schooljaar wordt toegelicht.  

 

Vrijwillige ouderbijdrage 

Jelle geeft een toelichting op de vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt wederom niet 

verhoogd. Ook dit jaar wordt naast de vrijwillige ouderbijdrage ook het schaatsen en de 

bijdrage voor het kamp groep 8 door de Oudervereniging geïncasseerd.  

 

Besluiten  

Afgelopen schooljaar:  

De oudervereniging betaalt nu jaarlijks een EHBO cursus voor groep 8 



 

Voor bestuursleden die afscheid nemen is het budget voor een afscheidscadeau verhoogd 

van €25 naar €25 plus €5 per jaar dat ze in het bestuur hebben gezeten.  

 

Er wordt onderzocht of een deel van de reserve van de oudervereniging gebruikt kan 

worden voor het opknappen van het kleuterplein. 

 

De ouderbijdrage blijft gehandhaafd op 45.  

  

Rondvraag en sluiting  

Een aantal ouders van kinderen uit groep 8 geeft aan nog eens van gedachten te willen 

wisselen over de locatie van de eindmusical groep 8.  De wens is om de musical van groep 8 

niet op school maar in de Beun te spelen. Dit is al twee keer door Theresia (namens het 

team) afgewezen. Ouders geven nu aan het gevoel te krijgen niet te worden gehoord en 

geen goede argumenten te krijgen voor het niet verplaatsen naar de Beun. Vraag is of de 

Oudervereniging hier iets in kan betekenen. Jelle geeft aan dat de Oudervereniging slechts 

ondersteunend is bij de organisatie van de musical en daarin niets kan afdwingen. Maar 

uiteraard is de Oudervereniging zeker welwillend om het signaal namens de ouders 

nogmaals door te geven aan Theresia.   

 


