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Aanwezig:  
Oudervereniging: Arjan van Hoorn (vz), Roel Pinxten (not), Wendy Stelte, Gineke Wassink, Anneloes 
Martens, Martine van Rutte, Stefan Jansen, Walter van der Heijdt, Jolanda van Werkhooven, Sharon 
Wolf, Michelle Nguyen, Martine Nicolaij, Vivian van Batenburg. 
Team: Joska Kippers (t/m punt 5), Tamara Schlick (t/m punt 2), Francien Galjart 
Afwezig: Rachel Koekoek, Marieke Groenwold, Leandra Hubers 
 

 
1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering om 20:00 en heet de aanwezigen, met name de aankomende 
nieuwe ouderraad leden Michelle, Martine en Vivian en de nieuwe teamleden Joska en Tamara, 
welkom bij de eerste vergadering van de ouderraad van het nieuwe schooljaar 2019-2020. Vandaag de 
nadruk op voorbereiding jaarvergadering. 
 
2. Voorstelrondje 
Er wordt een voorstelrondje gehouden, zodat eenieder namen en gezichten leert kennen. 
Arjan verwoordt het doel van de OV: leuke activiteiten organiseren, het budget goed uit nutten en een 
gezellige samenwerking. Voor dit nieuwe schooljaar gaat de ouderraad uit 14 leden bestaan. 
Verzoek Joska: graag bespreken commissies naar voren op agenda, ivm reistijd. Hiervoor wordt punt 4 
en 5 van de agenda naar achteren geplaatst. Deze notulen houden de vergaderingsvolgorde aan. 
 
3. Ingekomen stukken 

Wie Wat Actie 

Roel Documenten penningmeester Naar Gineke 

Roel Folders schoolreisje Naar Anneloes 

Roel Cadeau catalogi Sinterklaas Naar Wendy 

Roel Folders speciale actie Weg 

 
4. Mededelingen team 

• Nieuwe collega’s: Tamara (directrice), Kevin (gr 7 fulltime), Claudia (gr 4 wo t/m vr) 

• Het schoolgebouw is flink opgeknapt in de vakantie. In de herfstvakantie krijgt dit nog een vervolg. 

• Er komt een nieuw podium met daaronder ruimte voor dozen met MI-materialen 

• Het noodlokaal blijft voorlopig (er komt een instroomgroep dit jaar) 

• Er komen nog een aantal extra werkplekken voor groepjes in de centrale hal 

• De klassen zijn mooi geverfd, het oogt een stuk frisser 

• Nieuw zijn ook de kluisjes in de gangen voor de jassen 

• Metha van administratie verstuurt dit jaar de Info. 

• Status pannaveldje: 
o Zou op plek noodgebouw komen, maar dat kan niet, want het noodgebouw blijft 
o Een andere plek is nog niet gevonden 
o Tamara pakt dit op dit schooljaar met de leerlingenraad 
o Wel handig om communicatie te gaan doen over status naar leerlingen 

• Wie kan een nieuwe ideeënbus maken? De huidige is al heel oud. Vrijwilliger kan contact 
opnemen met Francien. 

• De nieuwe leerlingenraad wordt deze week gekozen. 

• Er staat een informatieavond gepland op donderdag 12 september voor groepen 1-3. De 
ouderraad regelt koekjes en tapt kannen koffie uit de automaat, zodat ouders kennis kunnen 
maken onderling. 
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5. Commissies 
Afspraken opstarten commissies 
Arjan neemt de afspraken voor het opstarten van nieuwe commissies door. Denk aan budget, 
draaiboeken, op tijd vergaderingen plannen met commissie en Joska, taken verdelen. Na afloop van 
het evenement, denk eraan om bonnetjes in te leveren bij de penningmeester (Gineke), en het stukje 
jaarverslag en bijgewerkt draaiboek naar secretaris (Roel). Zorg voor een goede work-life balance, kom 
je ergens klem te zitten, geef het op tijd aan. 
 
Afgerond 
Eindfeest 
De commissie wacht nog op het bonnetje van de snackkar, dat is onderweg. De snackbar is wel al 
betaald. Er is nog geen evaluatie geweest. Mail ontvangen over lange wachttijden. Dit blijft lastig bij 
een grote groep die warm wil eten. Bij verwerken bonnetjes was er te weinig tijd om goed te 
inventariseren ook voor hulpouders, dus dit is een verbeterpuntje voor volgend jaar in de planning. 
Wegsturen van hulpouders is slordig en dat gaan we volgend jaar beter doen. Ook tijd tussen laatste 
ronde drinken en ophalen bar huurmaterialen was wat kort. Verder was de snackkar aan de late kant, 
waardoor zijn voorbereiding voor start uitgifte te kort was. 
 
Komend 
Atletiekdag 
Alles is in gang gezet. Oosterlicht collegeleerlingen helpen normaal gesproken, maar pas eind deze 
week is duidelijk of er leerlingen beschikbaar zijn om te helpen ivm roosterwisseling. De commissie 
lijkt boven budget (uit voorgestelde begroting) uit te gaan komen omdat de baanhuur en de 
medailles/vaantjes veel duurder geworden zijn. 
Sinterklaas 
Het eerste overleg gaat gepland worden. 
Kerstmis 
Het eerste overleg gaat gepland worden. 
 
6. Financiële stand van zaken 

• Realisatie afgelopen schooljaar 
o De ouderbijdrage is bijna conform schatting ontvangen 
o Er blijft een stukje reservering kamp staan vanwege grote groep 8 dit jaar 
o De uitgaven van commissies zijn grotendeels conform budget, opvallend: 

▪ Sint een stuk minder dan begroot (deel daarvan gebruikt voor schoolreisje) 
▪ Pasen minder, omdat er geen broodhaantjes gekocht werden ivm vervallen viering 

palmpasen (viel op dezelfde dag als koningsspelen) 
▪ Kleine winst op eindfeest vanwege goede drankverkoop 

o Kamp/bosdag gaan we straks bespreken bij begroting 
o Speciale actie: bag2school afgelopen jaar 
o Speciale actie + Oud papier afgelopen schooljaar = budget wensenlijst dit schooljaar. 
o Wensenlijst school goed benut, OV is achtergebleven. Overgebleven geld gaat naar vrije 

reserve (voor meer uitleg, zie de Balans bespreking hieronder). 

• Balans 
o Links bankrekeningen saldo 
o Grootste uitgave is schoolplein, daarover is vorig schooljaar al een besluit genomen en 

een reservering gedaan; dit schooljaar is de rekening betaald en is de reservering 
uitgegeven. 
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o Deel reservering bosdag blijft staan voor kamp groep 8 dit jaar 
o Reservering gedaan voor volgend lustrum 
o Wensenlijst Sint blijft zonder tegenbericht staan, indien deze niet meer nodig is na dit 

schooljaar, dan kunnen we deze laten vrijvallen 
o Vrije reserve iets afgenomen afgelopen jaar. Dit is de sluitpost om de balans weer 

kloppend te maken. De vrije reserve kan benut worden voor zaken, waar alle kinderen 
profijt van hebben voor meerdere jaren 

o Afwachten wat met pannaveldje gaat gebeuren, nog geen reservering gemaakt 
o Kascommissie overleg is gepland 

• Begroting dit schooljaar 
o In de begroting die voor ligt is de ouderbijdrage iets verhoogd (1 euro per leerling) 
o T-shirts kosten dit jaar geld, want er moeten nieuwe shirts besteld worden 
o Kleine reserve over voor kamp groep 8 (31 leerlingen) 
o Reservering gemaakt voor schoolreis volgend jaar 
o Inkomsten speciale actie/oud papier pas eind van het jaar bekend 
o Wensenlijst bedragen zijn gebaseerd op inkomsten speciale actie/oud papier van het 

afgelopen schooljaar. Inkomsten waren lager dan het schooljaar ervoor, dus beide 
bedragen verlaagd. 

o Sinterklaas verlaagd omdat er steeds geld overbleef in de commissie 
o Kerst iets lager, eventueel benodigd materiaal (versiering) kan van wensenlijst OV 
o Budget kamp groep 8 vergroot ivm grote groep 8 en budgettekorten afgelopen jaren 
o Kleuterdag hetzelfde als 2 jaar geleden.  
o Budgetinschatting Bosdag lastig.  

▪ Locatie Zeist twee jaar geleden beviel niet goed. Bij nieuwe locatie Soest kunnen 
meer kinderen tegelijk (2 klassen) naar toe wat bus kosten bespaart. Ook is 
gesproken over een locatie dichterbij zodat kinderen kunnen fietsen of ouders 
kunnen brengen (dan alleen km vergoeding declaratie). Deze is echter lastig te 
vinden. De locatie bepaald eigenlijk alles.  

▪ Commissie is bezig om daarvoor bij elkaar te komen en een besluit te nemen. Van 
belang is ook om de locatie snel te boeken, deze zijn snel weg is de ervaring. 

▪ Commissie bosdag/kleuterdag verwacht € 2732 nodig te hebben; dat is ongeveer 
€ 500 meer dan dat nu in de begroting is opgenomen. 

• Bespreken begroting 
o Atletiekdag heeft € 100 meer nodig dan op de voorgestelde begroting staat, zie hierboven 

onder commissies.  
o Aanschaf T-shirts wordt verplaatst naar de reserve. Hierdoor is 200 euro meer te besteden 

voor commissies. 
o De hoogte van de ouderbijdrage wordt besproken. De aanwezigen onderschrijven het 

belang dat een verhoging van de ouderbijdrage (zoals voorgesteld wordt) beperkt dient te 
zijn. Desondanks zijn er geen commissies waarin nog verder gesneden kan worden in de 
begroting, hebben we wel de ambitie om voor elk van deze activiteiten een reëel budget 
beschikbaar te stellen en dient de begroting sluitend te zijn. 

o Enkele aanwezigen hebben ook ervaring elders; stuk voor stuk zijn daar de totale kosten 
van ouderbijdrage incl. jaarlijks uitje hoger dan bij ons (60 euro per kind en hoger). 

o Voorgesteld wordt om de ouderbijdrage beperkt te verhogen, namelijk met nóg 1 euro 
per kind dus naar 52 euro (nu 50 euro). Hierdoor ontstaat nog een keer ongeveer 200 
euro meer budget voor de commissies. Samen met de T-shirts is dat € 400 meer dan in 
voorgestelde begroting: 100 daarvan naar Atletiekdag; 300 naar Bosdag. De Bosdag 
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commissie wordt gevraagd binnen de eigen begroting de overige 200 euro op te lossen, 
wanneer dat niet lukt komt dat hier weer ter tafel. 

o Geen bezwaren, de vergadering is akkoord met deze aanpassingen. 
o Begroting gaat via penningmeester naar MR ter advies. 

• Nieuw kascommissie lid -> Jolanda van Werkhooven zal komend schooljaar in de kascommissie 
gaan. 

• Jaarvergadering 
o In jaarvergadering wordt begroting en nieuwe ouderbijdrage formeel vastgesteld 
o Sinds vorig jaar nieuw format, belangstellende ouders moeten zich van te voren 

aanmelden. Bij geen aanmeldingen is bovenstaande begroting/ouderbijdrage een 
hamerstuk. Bij wel aanmeldingen komt er een formele jaarvergadering waarbij deze met 
de aanwezigen doorgenomen worden en daarna vastgesteld. 

o Ook een onderdeel is het jaarverslag. Graag ontbrekende stukjes aanleveren bij de 
secretaris voor 17 september. 

 
7. Notulen & actiepunten vergadering 03-07-2019 
Notulen worden door de secretaris gemaakt en verspreid. Is er geen commentaar na 2 weken dan 
worden de notulen op de website geplaatst. Er zijn geen opmerkingen over de inhoud van de notulen 
van de vorige vergadering. 
 
Actiepunten: 

0310.01 Kan eraf 

1501.05 Kan eraf 

1305.02 Kan eraf 

 
Oud papier actie 

• Anneloes heeft nagevraagd hoeveel werk de OPA-coördinatie is. Moet een jaarschema gemaakt 
worden en aanspreekpunt centrale OPA-organisatie en jaarlijks etentje. Koffie en koek wordt door 
de OPA leden zelf gedaan. 

• Wel iemand gevonden die OPA lid wil worden 

• Vivian biedt aan om contact op te nemen met Jean-Pierre voor overdracht als OPA-coördinator. 
 
Coöperatieve spellen die vorig jaar zijn aangeschaft, worden goed gebruikt. Oudere kinderen gaan ze 
leren aan de jongere kinderen. 
 
8. Rondvraag 

Wie Wat Antwoord 

Gineke Data Info? Zijn rondgestuurd op 5 sep 

Arjan Wie wil graag voorzitter of secretaris worden 
na dit jaar? 

Geef je op bij Roel/Arjan 

Francien We hebben een uitnodiging ontvangen voor 
voor het huis van Sinterklaas. Toegang is 30 
euro per groep + parkeerkosten. Tevens gaan 
we samenwerken met groepen in bouw. 
Daarbij is een voedingskundige en bootcamp 
instructeur nodig. Mag dit van wensenlijst? 

Na inschatting van kosten kunnen we dit 
via de mail bespreken 

De voorzitter sluit de vergadering. 
De volgende vergadering is woensdag 9 oktober om 20:00 met aansluitend de jaarvergadering om 
20:30 (mits daar aanmeldingen voor komen). 


