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Aanwezig:  
Arjan van Hoorn (vz), Roel Pinxten (not), Gineke Wassink, Sharon Wolf, Walter van der Heijdt, Michelle 
Nguyen, Anneloes Martens, Marieke Groenwold, Martine Nicolaij, Wendy Stelte 
Afwezig: Leandra Hubers, Stefan Jansen, Martine van Rutte 
 

 
1. Opening en welkom 
De voorzitter opent de vergadering om 19:00 en heet de aanwezigen welkom bij de laatste OV-
vergadering van dit schooljaar. Goede nieuws is dat er genoeg nieuwe aanmeldingen binnen zijn 
gekomen om de OV komend jaar weer te vullen. 
Gezien de rol van Joska als eventmanager, is het een goed idee om haar volgend jaar te vragen voor 
de laatste vergadering en mee te laten eten. 
 
2. Ingekomen stukken 

Wie Wat Actie 

   

 
3. Commissies 
Afgerond 
Bag2School 
Het bedrag is binnen, het valt tegen deze keer, 56 euro. Een stuk minder dan de vorige keren. Wellicht 
heeft Corona daar invloed op gehad. 
 
Komend 
Kamp groep 8 
Gaat door komende week. Aan de ouders is gevraagd of de kinderen op kamp mochten. De meeste 
ouders hebben hier toestemming voor gegeven. Inkopen zijn gedaan. Harry stemt praktische zaken 
met Annette af. Het programma is grotendeels ongewijzigd. Dit is goed nieuws voor groep 8. 
 
Graag aandacht blijven houden voor de inhoud van de OV kast. Geen aangebroken spullen neerzetten 
en goed op de datum letten. 
 
Eindfeest 
Deze is gepland voor dinsdag 14 juli. Ouders mogen niet de school in, ook de hulp van de OV niet. 
Joska en team trekken dit. Vermoedelijk heeft het de vorm van een spelletjesdag/middag. In het team 
moet dit nog wat meer uitgedacht worden. Vrijdag is er weer overleg. Alle kinderen krijgen een zakje 
mee met plantenzaadjes en een potrecept. Dit kan je dan planten, oogsten en opeten. Dit is het 
geschenk aan ouders. Leuk origineel idee. 
 
Atletiekdag komend schooljaar 
Walter heeft met gemeente gebeld, mogelijkheid tot optie op atletiekbaan is nog niet duidelijk. Walter 
neemt snel weer contact met de gemeente op om hiernaar te vragen. Daarna contact zoeken met 
Phoenix en Oosterlicht. 
 
4. Notulen & actiepunten vergadering 18-05-2020 
Op de notulen van 18-05 is alleen reactie van de voorzitter komen. Deze is verwerkt en daarmee zijn 
de notulen akkoord bevonden. De notulen worden op de site geplaatst. 
Actiepunten: 

1301-02 Kan eraf, voldoende nieuwe OPA en OV leden gevonden 
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1805-01 Blijft, Walter pakt dit op 

1805-02 Blijft, Arjan pakt dit op 

1805-03 Kan eraf, voorkeuren ontvangen van verschillende leden 

 
5. Financiële stand van zaken 

• Gineke heeft de status geprint voor de aanwezigen. 

• Van de ouderbijdrage is uiteindelijk veel van het begrote bedrag binnen gekomen. Dit heeft o.a. te 
maken met meer kinderen op school dan vooraf ingeschat omdat er veel ouders waren met een 
kind dat in september/oktober op school is gekomen. 

• De reservering voor schoolreisje is iets opgehoogd omdat het verschil in kosten tussen buitendag 
en schoolreisje 1op3 is. 

• Representatiekosten hebben hoger uitgepakt, veel lief en leed dit jaar (2x pensioen en jubliea). 

• Organisatiekosten koffie en kopiëren zijn hoog. Tamara is akkoord gegaan met een verlaging voor 
komend schooljaar. 

• Veel uitgaven zijn niet gedaan vanwege Corona. Een deel hiervan zal komend jaar terug naar de 
ouders vloeien. 

• Post afscheid groep 8 is groter, omdat dit jaar weer voor 3 jaar is ingekocht. 

• Tshirts ingekocht dus grote uitgave. Geen verkoop dit jaar, dus geen inkomsten. Voor Tshirts zal 
volgend jaar een reservering gedaan worden. 

• Precieze bedrag oud papier komt nog. 

• Zoals vorig jaar besloten gaan we geld opgehaald voor pannakooi verdubbelen tot een maximum. 

• Stichting Leergeld gaat volgend jaar de vrijwillige ouderbijdrage voor ouders die dit niet kunnen 
betalen, niet meer vergoeden. Dit heeft impact op onze begroting. Het bestuur is met een aantal 
alternatieven aan de slag gegaan, waaronder een solidariteitsfonds, overleg met MR, inbreng in de 
Fectio-MR via juf Annette en een aanvraag bij het OLVB-fonds uit Houten (gericht op activiteiten 
voor jongeren). Uitkomst: de oplossing gaat niet van buiten komen, we moeten dit zelf oplossen. 
Het bestuur maakt de inschatting dat dit geen acuut probleem betreft en dat we tijd hebben om 
te kijken wat de werkelijke impact is. Dus we zullen in de begroting een potje opnemen voor 
tegenvallers in de inkomsten/eigen solidariteitspotje. Dit potje vullen we vanuit de vrije reserve.  
Dan hebben we de komende jaren de tijd om te bekijken of/wanneer/hoeveel we de reserve gaan 
aanvullen. Dit geeft tijd en rust om te kijken hoe groot het probleem werkelijk is, en wat er dan 
moet gebeuren om dit op te lossen, bijvoorbeeld speciale actie (bollenactie). 

• We kijken komend jaar goed naar de brief over de ouderbijdrage; het woord ‘vrijwillig’ zal expliciet 
worden genoemd, in navolging van landelijke richtlijnen. 

 
6. Bezetting ouderraad 2020-2021 
Martine (van R), Sharon, Anneloes, Leandra en Marieke stoppen met hun werk voor de ouderraad. De 
voorzitter bedankt ze namens de ouderraad hartelijk voor hun inzet de afgelopen jaren en reikt een 
attentie uit. 
Inmiddels zijn er 4 tot 5 nieuwe leden gevonden: Vivian (Tjerk 1/2a), Haitske (Jelle 4, Marit), Laura 
(Jolie 1/2a), Dirk (Lars 4, Lynn 1/2) en mogelijk Diana (). Voorzitter kijkt of een nieuw lid mogelijk de 
secretaris (of voorzitter) rol wil overnemen. 
Afhankelijk hiervan wordt de commissie indeling afgemaakt door secretaris en rondgestuurd. 
 
7. Rondvraag 

Wie Wat Antwoord 

 Geen vragen  

De voorzitter sluit de vergadering en wenst iedereen smakelijk eten. 
De volgende vergadering is in het nieuwe schooljaar. Data ontvang je nog dit schooljaar. 


