
Jaarverslag 2021/2022 Notulen   

 

Agenda 19-10-2022:  

1 Opening:  
Na het openen van de vergadering volgt een kort voorstel rondje van de aanwezigen.  
Dit zijn 7 OR leden, 3 MR leden, Hedy en 2 ouders. 
 

2 Mededelingen: 
Er hebben zich 2 ouders afgemeld. 
Besloten is om agenda punt 6 naar voren te halen. Na punt 3. 
 

3 Toelichting en goedkeuring financieel verslag 2021-2022: 
Financieel verslag wordt uitgedeeld aan alle aanwezigen. Arienne neemt ons hierin mee en 
legt alles uit. Kascommissie heeft het financieel verslag nagekeken en goedgekeurd.  
 

 4 Financiële planning 2022-2022 en vaststellen ouderbijdrage: 
Azadeh is onze nieuwe penningmeester, zij zal Arienne opvolgen. 
 
Het voorstel is om de vrijwillige ouderbijdrage te houden op 50 euro en deze te splitsen in 20 
(activiteiten algemeen) / 30 (schoolreis) op een later moment. 
We gaan door met de mogelijkheid om het bedrag aan te kunnen passen en de optie om het 
in termijnen te betalen aan te bieden.  
 
Onderzocht wordt of er een verwijzing kan worden toegevoegd om gezinnen die de bijdrage 
niet kunnen betalen te ondersteunen. Als dit mogelijk is zal deze worden toegevoegd. 
Er wordt over de voorgestelde vrijwillige eigen bijdrage gestemd, het voorstel wordt 
unaniem aangenomen. 
 
Er is tevens een voorstel om de datum van de volgende jaarvergadering naar voren te 
schuiven, dit zodat er meer rekening mee gehouden kan worden wat het daadwerkelijke 
budget zal gaan zijn. De OR zal hier de eerst volgende vergadering op terug komen, wellicht 
dat dit in combinatie kan met een ouderavond om zo een hogere opkomst te creëren.  
 
Besloten is om naast de notulen en de brief voor eigen bijdrage een pakkende oproep te 
plaatsen in de hoop dat ouders de noodzaak van de eigen bijdrage in zien en er zo meer 
ouders de vrijwillige eigen bijdrage over zullen maken. Dit zodat we meer en leukere dingen 
voor de kinderen kunnen organiseren. 
Marloes en Antonella zullen nog kijken naar een passend begeleidend schrijven hiervoor. 



 

5 Afscheid OR leden: 
Jolanda heeft zich voor vandaag afgemeld, 2 andere oud OR leden hebben al besloten 
afscheid genomen. 
Arienne wordt bedankt voor haar inzet de afgelopen 9 jaar, iedereen is blij dat zij ons niet 
geheel zal verlaten maar een deel van de taken van Diana over gaat nemen. 

 
6 Installatie nieuwe OR leden: 
De nieuwe aanwezige leden worden officieel geïnstalleerd. Antonella, Marloes als OR leden. 
Azadeh als DB penning meester en Renate als DB notulist.  Er moet nog een afspraak worden 
gemaakt om de nieuwe DB leden in het kvk register in te schrijven. 
Er horen 8 leden in de OR te zitten, echter gezien de taken en drukte is besloten om dit 
aantal te verhogen naar 9. De nieuwe leden zullen de eerst volgende keer aansluiten.  

 
7 Rondvraag en sluiting: 
Er zijn geen vragen. Wel een aantal opmerkingen: 
Er zal gekeken worden naar een voorstel om weer oud papier te kunnen inzamelen, dit 
levert weer extra inkomsten voor school op.  
Er zal ook gekeken worden naar andere opties die wellicht mogelijk zijn, zoals lege statiegeld 
flessen. 
 
Voorstel om een bij uitsturen van de eigen bijdrage brief een digitale enquête mee te sturen 
om proberen te achterhalen waarom ouders niet zijn verschenen op de jaarvergadering en 
wat er nodig is zodat ze wel komen.  
 

 

De vergadering wordt gesloten. 


