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Maandag 7 oktober 2019 

 

Aanwezige ouderraadsleden:  

Marilou, Willem, Anneke, Annemarèl, Dave, Nathasja, Kirsten, Johan, Floor (notulist) 

 

Afwezige ouderraadsleden: 

Jasmine, Astrid, Janet (afgetreden)  

 

Aanwezige belangstellenden: 

Linda (directie), Sipkje (moeder van Binthe 6A en Sverre 1/2A), Giel (vader van Joep 1/2C) en Henri (vader 

van Kirsten 8A)  

 

1. Opening 
Marilou (Voorzitter) opent de vergadering om 20.10 uur en heet iedereen van harte welkom. Ze 

presenteert de agenda en doet enkele mededelingen.  

 

2. Notulen  

De notulen van de jaarvergadering op 1 oktober 2018 worden doorgenomen en goedgekeurd.  

 

3. Sociaal (Secretarieel) jaarverslag 
 

Floor (Secretaris) licht, naar aanleiding van het verslag, de activiteiten van het afgelopen jaar toe, 

waarbij de ouderraad ondersteund heeft of die de ouderraad georganiseerd heeft. In het schooljaar 

2018/2019 hebben we als ouderraad van de Meander veel leuke activiteiten mogen (mee) organiseren. 

Een jaar met tal van nieuwe initiatieven.  

We kijken met plezier en trots terug op een geslaagd jaar. Naast de feesten rond Sinterklaas, Kerst en 

Pasen, hebben we weer kunnen genieten van de muziekavond, de Doe Meander Dag en de Pubquiz. En 

de primeur van afgelopen schooljaar: het prachtige kinderboekenbal dat gevolgd werd door activiteiten 

in de kinderboekenweek. In de loop van het schooljaar is er versterking gekomen van 3 ouders. 

 

Gedurende het afgelopen schooljaar hebben we ons met 8 ouderleden, 2 leerkrachten en alle 

hulpouders met heel veel plezier ingezet bij de verschillende activiteiten.  

 

4. Financieel jaarverslag en begroting 
 

Willem (penningmeester) presenteert de financiën van de ouderraad. De belangrijkste bron van 

inkomsten van de ouderraad is de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderbijdrage voor schooljaar 18-19 is 

in de jaarvergadering 2018 vastgesteld op 30 Euro per kind. Voor kinderen die vanaf januari van het 

schooljaar instromen geldt een korting. Van de ouders heeft 90.5% de ouderbijdrage betaald. Daarmee 

is een totaalbedrag van 10.261,50 Euro opgehaald. Dat is vrijwel gelijk aan de begrote 10.360 Euro.  

 

Willem geeft toelichting op het financieel jaarverslag en licht vervolgens opvallende posten op het 

financieel jaarverslag toe. Hierbij gaat het vooral om bedragen die anders waren dan begroot of 

anderszins opvallend.  

 

Voor schooljaar 2018-2019 is een budget ter beschikking gesteld voor een aantal eenmalige uitgaven 

om zo het grote eigen vermogen wat terug te brengen en het geld in te zetten voor de school. De 

totale uitgaven (16.685,58 Euro) zijn dan ook flink hoger dan de totale inkomsten (11.415,19 Euro). Het 

boekjaar is afgesloten met een negatief resultaat van 5.270,39 Euro. Er was echter begroot op een 
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negatief saldo van 5.865 Euro. De verschillen zitten met name in de verminderde uitgaven. 

Opvallende postenkosten waarvoor dit jaar minder is uitgegeven dan begroot, zijn: Sinterklaas, 

schoolverlaters en de leerlingenraad.  

 

Onder de post eenmalige uitgaven is het begrote geld uit de reserves ten goede gekomen aan o.a. de 

Projectweek, multimedia apparatuur en de leertrappen. In de project week, met als thema 

Technologie en uitvinders, is een aantal leerzame en leuke excursies georganiseerd en de leertrappen 

zijn niet meer weg te denken uit de Meander en nu al een groot succes onder leerlingen, leerkrachten 

en ouders. Het succesvolle boekenbal is voor komend schooljaar in de begroting opgenomen als 

project.  

 

Aanschaf klein materiaal stond voorheen niet op de begroting en biedt nu een flexibele post voor 

aanschaf van materiaal dat in de loop van het schooljaar nodig blijkt. Bijvoorbeeld een banner van de 

Meander voor de avondvierdaagse en sporttoernooien en een beamer.  

 

De kascommissie, bestaande uit Henri van Avezaath en Michael van den Berg, heeft een verklaring 

ondertekend, waarin ze aangeeft de administratie van de penningmeester te hebben gecontroleerd en 

alles akkoord bevonden. Er zijn geen aanvullende opmerkingen van de kascommissie. De commissie 

adviseert de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Ouders van Leerlingen van de 

Openbare Basisschool “De Meander” de jaarstukken goed te keuren en het bestuur decharge te 

verlenen voor het gevoerde financieel beleid van het schooljaar 2018-2019.  

� De vergadering verleent op grond van de bevindingen van de kascommissie decharge aan 

het bestuur voor het gevoerde financieel beleid van het schooljaar 2018-2019.   

 

De kascommissie voor komend jaar zal bestaan uit twee nog nader te benoemen ouders die bereid zijn 

om de kascontrole te doen.  

 

Willem presenteert tot slot het voorstel voor de begroting voor 2019-2020. De begrote bedragen onder 

‘project’ en ‘school’ zijn gelijk gebleven of iets verlaagd vanwege het afnemend aantal leerlingen. 

Kinderboekenbal wordt gewijzigd naar Kinderboekenweek, omdat het begrote bedrag breder ingezet 

wordt dan alleen voor het bal. De avondwandeling is verlaagd in bedrag omdat de aanschaf van een 

ketel maakt dat er geen brander en pannen meer hoeven te worden gehuurd. Op verzoek van de 

directie is er voor komend schooljaar 1000 Euro begroot voor programmeren en 500 Euro voor aanschaf 

Engelse boeken. De betreffende commissie vanuit het team zal de besteding van dit bedrag verder in 

kaart brengen.  

 

Door het afnemend aantal leerlingen op school gaan de inkomsten (ouderbijdrage) omlaag terwijl de 

kosten voor projecten en activiteiten meestal gelijk blijven of zelfs stijgen. De verwachting is dat de 

verandering van populatie in de wijk dit proces, van afnemend aantal kinderen en dus leerlingen, zal 

doorzetten. De ouderraad van de Meander is financieel nog een gezonde organisatie (zie reserves). 

Om dit ook voor komende jaren te blijven, stelt de ouderraad voor om het richtbedrag voor de 

vrijwillige ouderbijdrage (na vier jaar gelijk te zijn gebleven) te verhogen van 30 Euro naar 35 Euro. 

Hiermee hoopt de ouderraad ook in de toekomst, bij een kleiner aantal leerlingen, hetzelfde te kunnen 

bieden als ouders van ons gewend zijn.  

� De vergadering gaat akkoord met de begroting en de verhoging van de vrijwillige bijdrage.   

 

5. Verkiezing  

 

De ouderraad mag zoveel ouderleden hebben als er groepen zijn (15 in het schooljaar 2018-2019, 14 in 

het schooljaar 2019-2020). 

Na verkiezing treedt een lid twee jaar aan (tussentijds aftreden kan op eigen verzoek). 
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Na twee jaar is een lid verplicht om af te treden of zich opnieuw verkiesbaar te stellen.  

Als een lid geen kinderen meer op de Meander heeft, kan het ook zijn dat een lid eerder moet 

aftreden.  

 

Dit jaar: 

▪ blijven aan: 

1. Willem  

2. Nathasja  

3. Annemarel 

4. Marilou 

 

▪ Aftredend/vertrekkend: 

1. Janet 

2. Ingrid 

 

▪ stellen zich ver- of herkiesbaar: 

1. Dave 

2. Floor 

3. Kirsten 

4. Jasmina 

5. Johan 

 

Naast de ouderleden, hebben ook twee teamleden zitting in de ouderraad. Die hoeven niet 

verkozen/herkozen te worden. Binnen het schoolteam wordt afgesproken welke teamleden deze taak 

op zich nemen. Anneke zal het team blijven vertegenwoordigen in de ouderraad. Albertine draagt haar 

taak en deelname over aan Astrid. De directeur kan geen zitting hebben in de ouderraad. Uiteraard is 

er wel (periodiek) overleg tussen directie en het bestuur van de ouderraad.  

� De vergadering stemt in met de verkiezing/herkiezing van de kandidaten voor de ouderraad 

van 2019-2020.  

 

Aanvullende opmerkingen:  

Er is een aantal vacatures dat nog niet kan worden opgevuld. Afgelopen jaar is gebleken dat, mede 

dankzij enthousiaste hulpouders bij verschillende activiteiten, de ouderraad toch veel heeft kunnen 

bereiken. Het blijft een aandachtspunt om andere ouders te betrekken bij de activiteiten van de 

ouderraad, zodat alles doorgang kan blijven vinden en er wellicht nieuwe leden verwelkomd kunnen 

worden. Afgelopen jaar is gebleken dat het voor zowel ouderraadleden als hulpouders prettig is om al 

bij de start van de organisatie van een activiteit met elkaar op te trekken als commissie voor een 

bepaalde activiteit, met coördinatie vanuit de ouderraad. Deze werkwijze zullen we voortzetten in 

2019-2020.  

 

6. Rondvraag 
Linda bedankt de ouderraad voor de inzet in het afgelopen schooljaar en spreekt uit dat ze trots is op 

de ouderraad dat er ondanks onderbezetting veel bereikt is.  

 

7. Sluiting 
Marilou sluit de vergadering om 20.53 uur.  
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