
 

 

Notulen  Algemene Jaarvergadering  

16 oktober 2017 

 
Aanwezig: ca. 30 ouders, Trudy Westendorp, Laura Klein Breteler (namens het team), 

Medezeggenschapsraad  en Ouderraad. 

 

 
1 Opening 
Trudy opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 
Ze benadrukt hoe belangrijk de OR is voor school en dat de samenwerking altijd goed verloopt. 

Mede door de OR is het mogelijk om zoveel activiteiten voor de kinderen te organiseren. 
Ook heeft Trudy veel steun gehad aan de OR bij de overname als directrice van onze school. 
 
Wendy neemt het woord over en heet ook iedereen van harte welkom. 

Ze geeft aan dat wij, als OR, nog zoekende zijn in wat we willen en waar we voor staan.  
De huidige statuten zijn gedateerd en zullen waar nodig aangepast moeten worden. 
 

De vergadering gebeurd aan de hand van een powerpoint-presentatie, hierdoor is er geen fysieke 
agenda uitgedeeld. 
     
2 Voorstellen Ouderraad 
De samenstelling van de Ouderraad 2017-2018 bestaat uit:  
Wendy ter Doest (Voorzitter), Esther Weernink (Penningmeester), Yvonne Walterbos (Secretaris), 

Wilma Eichelsheim, Patricia Essink, Stefan ten Vregelaar, Herbert Molenveld, Karin Kamphuis, 
Danny Hoogland en Martijn Dijkhuis. 
 
 
3 Notulen Algemene Jaarvergadering 3 oktober 2016 
Er zijn verder geen opmerkingen m.b.t. de notulen van de vorige vergadering. 
Wel zijn er toen een aantal actie punten genoteerd, die nu even doorgenomen worden. 

 
01 Informatieverstrekking “overblijf”checken; Nieuwe ouders krijgen geen informatieboekje. 

De benodigde informatie betreft overblijf is te vinden op intranet. 
02 Programma ouders tijdens kerstdiner; Voor de ouders was soep/gluhwein geregeld.  

Dit is als zeer goed ervaren. 
03 Regelgeving m.b.t. schoolreisje over de grens; Dit omdat Duitsland vaak goedkoper is, 

waarom wordt dit niet gedaan. Identificatieplicht, niet standaard verzekerd, ouders moeten 

accoord geven dat hun kind met de begeleiders meegaat. Kortom te veel regels. 
04 Benutten van een Topondernemer inzake spreker; Volgend jaar staat dit weer op het 

programma. Gekeken wordt of er binnen school mogelijk ook een Topondernemer is, 
eventueel een leerkracht of een leerling. 

05 Aandacht voor diversiteit en kwantiteit bloemen bij bloemenactie; de bloemen zijn in 
verschillende  kleuren aangeboden, dus dit was prima. 

 
 
4 Korte terugblik activiteiten 2016-2017 

Aan de hand van een dia-voorstelling wordt er een terugblik gegeven op de activiteiten van het 
afgelopen schooljaar. 
 
Alleen over het schoolreisje zijn een aantal vragen en-/of opmerkingen: 

 
De bovenbouw is naar De Efteling geweest: 

- Waarom zover weg? 
- Kinderen moesten lang wachten voordat ze in een attractie konden 

 
Er is gekozen om 1x per 3 jaar met de bovenbouw naar De Efteling te gaan, zodat ieder kind die op  
deze basisschool zit dit meemaakt. De reactie’s die de OR heeft ontvangen over het schoolreisje 

waren over het algemeen positief. Kinderen vonden de busreis niet erg, en ook de wachtrijen 
waren meegevallen. Vanuit de zaal, reageert Marloes Vogt, dat zij als begeleiding, het als een heel 
leuk schoolreisje heeft ervaren.  Busreis en wachtrijen vielen best mee.  



 

 

5 Financieel verslag 2016/2017 

Esther Weernink geeft een toelichting op het financieel verslag. Stapsgewijs worden alle inkomsten 
en uitgaven van het schooljaar 2016 / 2017 toegelicht. 
 

- Volgens de huidige statuten loopt het kalender jaar van 1-1 t/m 31/12.  
Ons overzicht is gelijk aan het schooljaar, dus 1-8 t/m 31/7 
Dit gaan we onderzoeken wat wenselijk is, mogelijk worden hiertoe de statuten aangepast. 

- Via de ouderbijdrage wordt een bedrag ontvangen van € 4200,00. 

De rest van de inkomsten komt via acties en extra inkomsten. 
Als we de reguliere uitgaven optellen, komen we structureel geld te kort. 
Op dit moment worden de extra inkomsten gebruikt om de reguliere uitgaven te kunnen 
betalen, dit terwijl de extra inkomsten juist bedoeld zijn voor “extraatjes”. 
 

- De ouderbijdrage, momenteel € 35,00, wordt als volgt besteed: 

€ 20,00 schoolreisje 
€ 15,00 reguliere uitgaven m.b.t. activiteiten (kerstviering, sinterklaas, koningsspelen, etc)  
 
Alleen al ten aanzien van het schoolreisje komen we jaarlijks geld te kort. 

 
- Esther geeft aan dat de OR een verhoging van de ouderbijdrage heeft aangevraagd en dat 

zij ondertussen accoord hebben gekregen van de MR. De verhoging bedraagt € 5,00 per 

kind. Voor de kinderen van groep 1 t/m 7 wordt de ouderbijdrage € 40,00. Voor de 
kinderen van groep 8 wordt de ouderbijdrage € 75,00 
 

- Door de verhoging van de ouderbijdrage worden de inkomsten begroot op € 4700,00. 
En de verwachtte uitgaven worden begroot  op € 5400,00.   
 
Vanuit de zaal wordt gereageerd: dan is er nog steeds een te kort. Waarom wordt het niet 

verhoogd met € 10,00 of € 15,00. Anders volgt er volgend jaar weer een verhoging. 
Esther en Wendy geven aan dat er eerst een goed overzicht moet komen met reguliere 
inkomsten / uitgaven en de extra inkomsten / uitgaven. Op dit moment kunnen wij een 
verhoging van bijv. € 10,00 niet goed onderbouwen. Daarom op dit moment € 5,00. 
De OR doet er alles aan om de inkomsten en uitgaven goed in beeld te krijgen en aan de 
hand daarvan kan zij aangeven of de huidige verhoging van € 5,00 voldoende blijkt te zijn 

of juist niet. Daarnaast gaat de OR ook beoordelen welke taken/activiteiten tot de OR en 
dus onder de ouderbijdrage moeten vallen. Ook hieruit kan een ander kostenplaatje 
voorvloeien. 
    
 

- Voor het schooljaar 2017 / 2018 staat bij de bloemenverkoop € 200,00 minder aan 
inkomsten. Dit is het bedrag dat normaal gesproken via school verkregen wordt. Trudy 

geeft aan dat er is gekozen voor vaste planten voor in de bakken. Dit omdat de 
koppelstukken van het bewaterings-systeem steeds gestolen worden. En het is niet te 
doen, om steeds met gieters water te geven. Wel geeft Trudy aan nog in gesprek te zijn 
met de OR ten aanzien van de inkomstenderving van € 200,00 t.b.v. de OR. 
 

- Er staat een uitgaven-post genoteerd i.v.m. aanschaf eventuele nieuwe t-shirts. 

De huidige t-shirts zijn 10 jaar oud. Belangrijk is dat kinderen, met een                         

buitenschoolse activiteit (denk hierbij met name ook aan schoolreisjes), duidelijk 

herkenbaar zijn voor de begeleiding.  

    Daarom wordt gekeken, naar de mogelijkheid om nieuwe t-shirts te kopen. 
 

 
 

 

6 Verslag kascommissie 
- Het financieel verslag 2016-2017 is gecontroleerd door Bram Hulsebos en Jos te 

Lintelo. Het verslag was volledig correct, hierover geen opmerkingen. 

 

- Wel komt de kascommissie met het punt dat in de statuten staat vermeld dat het 

per kalenderjaar wordt opgezet en niet zoals momenteel gebeurd per schooljaar. 

Of periode wijzigen of statuten aanpassen, zodat dit correct wordt opgesteld. 



 

 

- Met een eventuele verhoging van de ouderbijdrage t.w.v. € 5,00 zullen de kosten 

nog steeds niet dekkend zijn. Volgens hun is een verhoging van € 25,00 reëler. 

    In dit opzicht stellen zij voor, om de eventuele aanschaf van t-shirts te annuleren. 

 

- De OR heeft aangegeven dat de MR accoord is gegaan met de verhoging 

ouderbijdrage. Maar ook het bestuur van de OR en de leden (de ouders), moeten 

hiervoor accoord geven. Esther geeft aan dat het bestuur van de OR accoord heeft 

gegeven. Verder wordt direct gevraagd aan de ouders of hun accoord gaan, 

hierop komt geen negatieve reactie. Verhoging € 5,00 is hierbij dus accoord. 

 

- Het saldo op de bank-rekening is gemiddeld € 7000,00, het rendement hierover is  

€ 15,00. Gezien dit lage bedrag is het een overweging waard om minder saldo 

over te houden jaarlijks. 

 

 
7 Verkiezing kascommissie 

Bram Hulsebos en Koen te Lintelo gaan de kascommissie vormen voor het komende jaar.  
Kim Rupert wordt de nieuwe reserve-kandidaat. 
 
 
 
8 Ouderhulp lijsten 

Ook dit jaar zijn er weer ouder-hulplijsten gemaakt voor verschillende activiteiten. Om deze 
activiteiten te kunnen organiseren is de hulp van ouders nodig. 
De lijsten worden opgehangen in de gang van de school, zodat ouders zich hiervoor kunnen 
inschrijven. 
 
De controle Luizenpluis wordt normaal gesproken uitgevoerd op de 1e maandag na de vakanties. 

NB. Het controleren gaat overigens makkelijker in gewassen haar.  Indien er luizen worden 
geconstateerd, dan wordt de controle na 3 weken herhaalt, dit totdat de school luizenvrij is. Een 
protocol is hiervan opgesteld. 
5 extra ouders voor deze groep zou heel fijn zijn, zodat er gerouleerd kan worden. 

Dianne geeft nog als tip, dat men bij de Apotheek in Eibergen ook na sluitingstijd, nog terecht kan. 
 
De werkgroep overblijf, geeft aan dat alles goed verloopt.  

Kinderen krijgen, zodra het brood op is, altijd een snoepje van de overblijf-groep. De werkgroep 
heeft vernomen, dat niet alle ouders het hiermee eens zijn. De werkgroep vraagt, aan iedereen die 
aanwezig is, -/- 40 ouders, wie tegen een snoepje is. De uitslag: 

 2 ouders zijn tegen een snoepje 
 25 ouders vinden het prima 
 7 ouders hebben geen mening 

 

Suzanne Nijhof geeft nog aan, dat het snoepje destijds ingevoerd is om problemen te voorkomen. 
In het verleden kwam het voor dat sommige kinderen altijd een snoepje in de broodtrommel 
hadden en andere kinderen nooit. Om dit te voorkomen, wordt vanuit de werkgroep een snoepje 
aangeboden. Alle kinderen gelijk. 
 
Schoolversiering kerst en sinterklaas. Ook hiervoor worden hulplijsten opgehangen. 

Maureen en Sandra geven aan, dat dit hun laatste schooljaar is. Eventueel via de nieuwsbrief een 
oproep doen hiervoor. 
 
Klussendag. Het school team maakt een wensenlijst met reparaties en/of nieuw ideeën.  
Op zaterdag 11/11/2017 wordt een klussendag georganiseerd voor diverse klusjes. 
Vele handen maken licht werk, we hopen dat veel ouders aanwezig zijn op deze dag. 
 

Als ouders zich opgeven om te helpen bij een activiteit, dan worden jullie hiervoor ook ingedeeld. 
Mocht je plotseling niet kunnen, dan is het verzoek om graag zelf voor vervanging te zorgen. De 
organisatie is op dat moment al druk om de activiteit te organiseren en wat zou zij hierin dan meer 
kunnen doen, dan jullie ouders zelf. Het zou fijn zijn als de OR hier op dat moment niet mee wordt 
belast en het mag toch ook niet zo zijn, dat een groepje kinderen ineens geen begeleider heeft.  

 
 



 

 

9 Mededelingen 

 
De samenstelling van de OR is gewijzigd. Wendy bedankt Susanne Nijhof en Rene Wielens voor 
hun inzet van de afgelopen jaren. 
 
Voor Wilma Eichelsheim en Patricia knoop zal dit schooljaar, het laatste jaar zijn dat zij deelnemen 
aan de OR. Aangezien er op dit moment, in principe 1 persoon extra deelneemt aan de OR, 
betekend dit dat wij met ingang van het volgende schooljaar 2018 / 2019 1 vacature hebben 

openstaan. 
 
 
 
10 Voorstellen Medezeggenschapsraad 
De Medezeggenschapsraad bestaat uit  2 delen: 

- De oudergeleding, bestaande uit Marloes Vogt en Anne van Lith 
- De personeelsgeleding, bestaande uit Elike Menkehorst en Laura Klein Breteler 
 
 

 
11 Rondvraag 

- Kim Rupert vraagt  of Houtdorp een activiteit vanuit de OR is.  

Stefan ten Vregelaar geeft aan dat dit niet zo is. 
- Sandra Bauhuis geeft aan dat de OR niet alleen d.m.v. de nieuwsbrief om hulp van ouders 

moet vragen. Ouders persoonlijk benaderen zal veer meer effect (hulp) opleveren. 
- Er zijn scholen waarbij ouders (die niet meehelpen) een hogere ouderbijdrage in rekening 

worden gebracht. 
- Kim Rupert geeft aan dat zij zich vorig jaar heeft opgegeven, bij de activiteit avond-

vierdaagse, maar daar nooit bericht over heeft gehad.  

Wendy geeft aan, dat iedereen die zich opgeeft bij een activiteit ook bericht zal krijgen.  
- De kinderen van groep  8 (schooljaar 2016/2017), hebben bij het afscheid een t-shirt 

gekregen met het oude logo erop. Wilma Eichelsheim zegt dat dit bewust gedaan is. 
Hun basis-school periode is meer met het oude logo geweest, dan het nieuwe logo.  

 
 

 
12 Sluiting 
Om 22:00 uur sluit Wendy de vergadering. 
 
 

Nr: Actiepunten die voortvloeien uit deze vergadering: 

01 Periode mbt financieel verslag aanpassen of statuten wijzigen (kalenderjaar of schooljaar) 

02  

03  

04  

05  


