
 

 

Notulen  Algemene Jaarvergadering  

3 oktober 2016 

 
Aanwezig: ca. 40 ouders, team Jozefschool, Medezeggenschapsraad  en Ouderraad. 

 

 
1 Opening 
Suzanne opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom.  
In het kader van duurzaamheid heeft de OR ervoor gekozen om dit jaar de vergadering voor te 
zitten middels een PowerPoint presentatie. Zo zijn de notulen alleen nog vooraf digitaal verspreid 

en zijn er ook geen fysieke exemplaren geprint en rondgedeeld van de financiële verslaglegging.   
     
2 Voorstellen Ouderraad 
De samenstelling van de Ouderraad 2016-2017 bestaat uit:  

Suzanne Nijhof (Voorzitter), Esther Weernink (Penningmeester), Wendy ter Doest (Secretaris), 
Wilma Eichelsheim, Patricia Essink, René Wielens, Stefan ten Vregelaar, Herbert Molenveld. 

 

3 Notulen Algemene Jaarvergadering 28 september 2015 
In de notulen staat op pagina 3 dat aan nieuwe ouders een informatieboekje overblijf wordt 
aangeboden en dat hierover ook iets staat vermeldt op de website. Een nieuwe ouder reageert dat 
zij hierover geen informatie van school had ontvangen. Normaliter gebeurt dit bij de intake, maar 
aangezien er vanuit de zaal herkenning volgt en bevestigend wordt gereageerd, neemt de OR dit 
vraagstuk mee als actiepunt.   

 
4 Korte terugblik activiteiten 2015-2016 
- In het kort wordt er aan de hand van foto’s in de presentatie een terugblik gegeven op de 

activiteiten over het afgelopen schooljaar. Hierover zijn geen op- of aanmerkingen. 

- In het bijzonder wordt er even stilgestaan bij de wisseling van de overblijfcoördinatoren. 

Noëlle ter Haar en Corine Schurink worden bedankt en krijgen een bloemetje overhandigd 

voor het opzetten van én hun fantastische inzet de afgelopen jaren voor het regelen van de 

overblijf. Annemarie te Lintelo & Ingrid te Lintelo hebben deze taak inmiddels al van hen 

overgenomen. 

- Namens de OR doet Suzanne een beroep op alle ouders: er worden vrijwilligers gevraagd om 

alle activiteiten zo te kunnen blijven verzorgen. Immers, vele handen maken licht werk (én zo 

houden we de ouderbijdrage laag). Hiertoe worden vanavond en gedurende de komende week 

hulpouderlijsten voor verschillende activiteiten opgehangen (NB. de gevraagde hulp betreft 

niet altijd alleen de dag van de activiteit zelf, maar juist in de voorbereiding is ook alle hulp 

uiteraard van welkom). 

5 Financieel verslag 2015/2016 
Esther Weernink geeft een toelichting op het financieel verslag. Ze doorloopt stapsgewijs alle 
uitgaven en inkomsten van schooljaar 2015 - 2016. 
 
JAARVERSLAG: 

- In plaats van de kinderpostzegels doet onze school altijd mee aan de Jantje Beton actie. 

Dit wordt door de OR als zeer positief ervaren. Afgelopen jaar heeft ons dit netto € 719,45 
opgeleverd. 

- Vanuit de bloemenactie heeft de OR een bijdrage van € 700,00 gedaan aan de Leestempel 
(bijdrage boeken en aankleding van de Leestempel). 

- De kerstviering heeft door de eigen inbreng van ouders (zelfgemaakte gerechten) weinig 
kosten met zich mee gebracht (€ 65,70). Het nadeel van afgelopen jaar met de 

kerstviering was dat de ouders tussendoor weer weggingen, alvorens de kerstviering 
begon. Dit jaar gaan we kijken hoe we dit meer met elkaar kunnen verbinden. 

- De bloemenactie voor Moederdag was wederom een succesvolle actie. Dit heeft ons € 
1.012,45 opgebracht. 

- Schoolreisje afgelopen jaar was educatief van aard en vanwege het leuke aanbod was het 
mogelijk om de bovenbouw naar het Rijksmuseum in Amsterdam te laten gaan en zijn we 

binnen de begroting gebleven. 



 

 

 

Suzanne geeft aan dat de Bosdag is komen te vervallen. Het schoolreisje wisselde 3-jaarlijks 
van bosdag/educatief/recreatief. Aangezien uit de praktijk blijkt dat de bosdag ook helemaal 
niet meer low-budget mogelijk was (doordat er allerlei voorzieningen getroffen moeten 
worden). Wisselt het nu jaarlijks van educatief naar recreatief. Vorig jaar betrof het educatief, 
dus dit jaar willen we een pretpark gaan regelen. En uit de ervaring van vorig jaar blijkt dat 
een langdurige busreis ook geen problemen oplevert (dus we kunnen verder van huis…). 

 

Uit de zaal wordt aangegeven dat de Albert Heijn nu een actie heeft met het 2e kaartje gratis. 
Suzanne geeft aan dat dan een busreis vaak veel duurder is, dan een all-in pakket voor school 
regelen (bezoek incl. vervoer). 
 
Uit de zaal komt de vraag of je ook de grens over mag. Suzanne geeft aan dat we dan in ieder 
geval voor ieder kind een ID-card nodig zijn en het is niet bekend of dit verzekeringstechnisch 

kan/mag. Dit gaat de OR zeker in overweging meenemen en uitzoeken (aangezien parken in 
Duitsland vaak goedkoper zijn dan in Nederland). 

 
Suzanne geeft ook aan dat de OR dit jaar in overweging neemt om de groepen  

1 t/m 4 wellicht te splitsen. De bedoeling is dan om groep 1 en 2 samen te laten gaan en 
groep 3 en 4 samen. Met als reden dat het leeftijdsverschil (qua beleving) toch groot blijkt te 
zijn. Dit naar aanleiding van het educatieve schoolreisje afgelopen jaar naar ’t Heim in 

Hengelo. De groepen 5, 6 en 7 blijven overigens wel gewoon gezamenlijk gaan.  
 

- Esther geeft aan dat we dit verslagjaar (2015-2016) afronden met een spaarsaldo dat met 
€ 1.000 is aangewassen, echter de factuur van het kamp van groep 8 is nog niet 
ontvangen en deze zal naar verwachting ook tussen de € 800 en € 1.000 gaan bedragen. 
En dus resultaat nagenoeg nihil. 

 

Marloes Breedveld geeft aan dat ze vindt dat er nu teveel in kas zit (€ 7.000) en ze vraagt zich 
af of dat niet naar beneden kan. Esther geeft aan dat hier dus nog zo’n € 1.000 af gaat t.a.v. 
kamp groep 8. En dat we (om alle verplichtingen te kunnen voldoen en wetende dat niet alle 
ouderbijdragen op tijd worden voldaan) minimaal de jaaromzet in kas moeten hebben (± € 
5.000). En daarnaast hebben we dit jaar bijv. een enorme meevaller gehad m.b.t. de 
kerstviering. Mochten we het komende jaar weer kiezen voor een kerstbuffet, dan moet je bijv. 

rekening houden met een uitgave van ± € 1.000.   
 
BEGROTING:  
- Dit jaar telt de school 108 kinderen, waardoor de opbrengst van de ouderbijdrage in totaal 

€ 4.200 bedraagt. Om deze bijdrage laag te kunnen houden doet Esther nogmaals een 
beroep op alle ouders om een steentje bij te dragen.  

- Wendy ter Doest heeft voorafgaand aan deze jaarvergadering een presentatie verzorgt 

over het thema duurzaamheid. De ideeën zijn daar besproken en hiervoor is dit jaar voor 
het eerst begroot, namelijk € 500,00. 

- Schoolreisje dit jaar t.a.v. de bovenbouw betreft alleen groep 5 t/m 7 (vorig jaar groep 8 
was uitzonderlijk). 

 
6 Verslag kascommissie 
Het financieel verslag van het schooljaar 2015/2016 is beoordeeld door Maureen Wildenborg en Jos 

te Lintelo. Door hen is zowel de kas van de OR als van de overblijf gecontroleerd. De commissie 
geeft aan dat zij geen op- of aanmerkingen hebben. De boekhouding zag er keurig uit.  

 
De kascommissie komt nog wel met een tip (mede naar aanleiding van de presentatie eerder deze 
avond verzorgt door Trudy inzake Topondernemers):  Het inhuren van een spreker kost veel geld, 
wellicht kunnen we volgend jaar iets doen met een Topondernemer van de St. Jozefschool (een 

leerling/oud-leerling). 

 
7 Verkiezing kascommissie 
Jos te Lintelo en Bram Hulsebos gaan de kascommissie vormen voor het komende jaar. Yvonne 
Walterbos meldt zich aan als nieuwe reserve-kandidaat.  
(NB. Annemarie te Lintelo was vorig jaar reservist, maar aangezien zij overblijfcoördinator is 

geworden, wordt er in het kader van belangenverstrengeling gekozen voor een nieuwe kandidaat.) 
 
 



 

 

8 Vooruitblik op activiteiten 2016-2017 

Naast de bekende activiteiten wordt er dit jaar ook aandacht besteed aan het thema 
duurzaamheid. De ideeën hierover van de projectgroep DOOS (=Duurzame Ontwikkeling Op 
School) zijn vanavond in de presentatie van Wendy ter Doest al genoemd.  
En wat ook nieuw is dit jaar, is de Familiefeestavond van a.s. vrijdag (als afsluiting van de ‘Gouden 
Weken’).  

 
9 Mededelingen 

 Mutaties binnen OR: 
- Vorig jaar is Mirjam Kooiman gestopt en is Wendy ter Doest toegetreden tot de OR en heeft 

haar taak als secretaris overgenomen.  
- Vorig jaar is ook Stefan Emsbroek afgetreden en hiervoor neemt vanaf nu Danny Hoogland 

zitting in de OR. 
- Aan het eind van dit schooljaar treedt René Wielens af. Zijn taak wordt overgedragen aan 

Martijn Dijkhuis. 
- Aan het eind van dit schooljaar treedt ook Suzanne Nijhof, voorzitter OR, af uit de 

Ouderraad. Haar taak als voorzitter wordt overgenomen door Wendy ter Doest en Karin 
Kamphuis wordt dan de nieuwe secretaris. Karin zal vanaf nu al wel toetreden als 

bestuurslid van de OR. 
 

10 Inbreng MR 

Huidige MR bestaat uit Marloes Breedveld, en Marloes Vogt (namens de ouders) en Laura Klein 
Breteler en Elike Menkehorst (namens het Team).  
Marloes Breedveld leest het jaarverslag van de MR voor. De MR werkt vanuit een vast werkplan en 
in het afgelopen jaar zijn ze, in het bijzonder, druk geweest met de adviesaanvraag voor de 
aanstelling van de ‘nieuwe’ directeur en de inventarisatie en organisatie omtrent het 
continurooster. (NB. uitslag enquête: 36 stemden voor; 58 tegen en 6 geen voorkeur).    

 

11 Rondvraag 
- Inge ten Hoopen vraagt hoe er binnen de school aandacht is voor pesten en/of er een 

vertrouwenspersoon aanwezig is. Aangezien Inge de vertrouwenspersoon is binnen 
verschillende verenigingen in Rietmolen, is het wellicht zinvol om de krachten te bundelen. 
Laura Klein Breteler is de vertrouwenspersoon binnen de school. Zij en Inge gaan samen 
kijken hoe ze eventueel kunnen samenwerken.   

- Esther Hallers geeft aan dat, dit jaar tijdens de Bloemenactie, de bloemen al vrij snel op waren 
en dat er dit jaar ook maar weinig kleur werd aangeboden. De OR herkent dit signaal en 
neemt dit mee als aandachtspunt voor volgend jaar. 
 

12 Sluiting 
Om 21.35 uur sluit Suzanne de vergadering en attendeert ze iedereen nogmaals op de uitnodiging 
voor het Familiefeest van a.s. vrijdag.  

 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

Nr: Actiepunten die voortvloeien uit deze vergadering: 

01 Informatieverstrekking ‘overblijf’ checken 

02 Programma ouders tijdens kerstdiner 

03 Regelgeving m.b.t. schoolreisje over de grens 

04 Benutten van een Topondernemer inzake spreker 

05 Aandacht voor diversiteit en kwantiteit bloemen bij Bloemenactie 


