
 

 

Notulen  Algemene Jaarvergadering  

25 september 2018 

 

Aanwezig: ca. 25 ouders, Team St Jozefschool, medezeggenschapsraad  en ouderraad. 
 

 
1 Opening 
Marloes Ribbers opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
Voorafgaand aan deze vergadering hebben de kinderen zelf hun ouders rondgeleid door school en 
verteld over hun bezigheden. Marloes geeft aan dat de opkomst geweldig was 86 van de 88 

kinderen zijn geweest met zijn/haar ouders.  Ook de opkomst, voor de algemene jaarvergadering, 
die nu plaatsvindt is goed.  

 
De vergadering gebeurd aan de hand van een powerpoint-presentatie, hierdoor is er geen fysieke 
agenda uitgedeeld. 
   
  

2 Terugblik schooljaar 2017 / 2018 
Aan de hand van de powerpoint presentatie blikken Marloes Ribbers en Wendy ter Doest terug op 
het afgelopen jaar. De presentatie is erg uitgebreid. Marloes laat de ouders zien, wat er naast het 
reguliere onderwijs door hun, als team, besproken wordt. Welke instanties kunnen ze raadplegen 
voor advies en wat was de doelstelling en is deze behaald? 
Aan de hand van een grafiek is er inzicht in de cito-score ten opzichte van het landelijk 

gemiddelde. Op deze manier heeft het team inzicht in de prestaties van de kinderen en de school. 
Tussendoor komen de diverse activiteiten aan bod, bijvoorbeeld koningsspelen, avondvierdaagse, 
sinterklaasfeest, kerstviering, het afscheid van juf Ine, etc. 
 

 
3 Financieel verslag 2017/201 

Herbert Molenveld geeft een toelichting op het financieel verslag.  

De inkomsten en uitgaven van het schooljaar 201 7/ 2018 worden door hem toegelicht. 
Verder geen bijzonderheden te melden. 
 

 

4 Verslag kascommissie 
- Het financieel verslag 2017-2018 is gecontroleerd door Bram Hulsebos en Koen te 

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

 

- Er is een gat in het financieel verslag omdat de kampkosten niet bekend zijn. 

Meester Jelle wordt hierop geattendeerd. Jelle en Esther zijn reeds in gesprek 

hierover. 

 

- Er is een bedrag van € 300,00 genoteerd voor notariskosten ivm wijzigen 

statuten. Bram geeft aan dat dit niet via een notariële actie hoeft te gebeuren en 

deze kosten dus niet nodig zijn. Statuten kunnen gewijzigd worden tijdens een 

vergadering, als de meerderheid van de ouderraad aanwezig is. Volgens ons, als 

OR, kunnen de statuten alleen gewijzigd worden via een notariële actie en kunnen 

deze kosten niet voorkomen worden. Dit wordt verder uitgezocht door ons. 

 

- Geen verhoging van de ouderbijdrage. De kascommissie geeft aan dat er vorig jaar 

een tekort is geweest en ook het komende schooljaar wordt begroot met een tekort. 

Waarom wordt de ouderbijdrage niet verhoogd? 

Wendy geeft aan dat wij als OR hier over gesproken hebben uiteraard. Op dit 

moment hebben wij niet alle kosten volledig in beeld en omdat wij dit eerst helder 

willen hebben, hebben wij besloten dit jaar geen verhoging door te voeren. Wij 

realiseren ons dat wij zullen interen op het spaargeld. 



 

 

 
5 Verkiezing kascommissie 
Koen te Lintelo en Kim Rupert gaan de kascommissie vormen voor het komende jaar.  
Rudy Landewee wordt de nieuwe reserve-kandidaat. 
 

 
6 Vooruitblik schooljaar 2018 / 2019 

Ook de vooruitblik gebeurd via de powerpoint presentatie. Marloes en Wendy blikken samen 
vooruit op het komende schooljaar. Wat is het doel van het team en welke activiteiten vinden er 
onder andere plaats. Wendy geeft ook aan dat de ouderhulplijsten weer in de gang hangen. Ouders 
kunnen zich weer inschrijven hiervoor. 
 
 
7 Voorstellen MR 

Marloes Vogt en Anne van Lith stellen zich voor. 
Hun willen graag meer betrokkenheid van de ouders. Wat speelt er onder de ouders,  en welke 
vragen/opmerkingen hebben ze. Vorig jaar zijn ze begonnen, om ouders uit te nodigen tijdens een 

MR vergadering. Dit willen ze dit jaar graag voortzetten. 
 
Marloes en Anne geven aan, dat hun zich het komende jaar in ieder geval bezig gaan houden met 

het continu rooster. Waarschijnlijk zal in januari een peiling plaatsvinden. 
Hierop komt veel commentaar. Waarom wordt er nu alweer gepeild over het continu rooster?  

 
 

 
8 Kernwaarden 
Dit jaar heeft het team 5 kernwaarden. 

Deze punten willen men gedurende dit schooljaar nastreven en/of hierin verbeteren.  
De punten zijn  kwaliteit – verantwoordelijk -  trots – samen – beweging. 
Iedereen krijgt 5 post-it blaadjes. Waaraan denk je, bij deze 5 kernwaarden?  
Er wordt gevraagd om dit te noteren. De post-it’s worden verzameld per waarde en in de gang 
opgehangen. De bedoeling was, om hier verder op in te gaan. Maar vanwege tijdgebrek is dit niet 
gebeurd.  

 

 
8  Afsluiting 

 
 

Om 22:30 uur sluit Marloes de vergadering. 
 

  
 
 
 

 
 

 

 


