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Notulen Jaarvergadering 

Ouderraad  

 

Maandag 5 oktober 2020  
 
In verband met de geldende Corona maatregelen vindt de jaarvergadering online plaats via Teams. 
 
Aanwezige ouderraadsleden:  
Marilou (voorzitter), Willem (penningmeester), Anneke, Albertine, Dave, Nathasja, Diëgo, Jasmina, Johan, 
Sara, Annemarèl, Floor (secretaris, notulist) 
 
Afwezige ouderraadsleden: 
Kirsten 
 
Aanwezige belangstellenden: 
Ivanka (directie), Judith (moeder Zoë groep 1/2C), Daniela (moeder Laura groep 3) 
 
 

1. Opening 
 
Marilou (Voorzitter) opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Ze 
presenteert de agenda en doet enkele mededelingen.  

 
2. Notulen  
 
De notulen van de jaarvergadering op 7 oktober 2019 worden doorgenomen en goedgekeurd.  

 

3. Sociaal (Secretarieel) jaarverslag 2019/2020 
 
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 
2020/2021 heeft de ouderraad weer veel leuke activiteiten mogen (mee) organiseren. Helaas hebben 
we met elkaar ook in de activiteiten de gevolgen van de Corona epidemie ondervonden. Een deel van 
de geplande activiteiten kon hierdoor helaas geen doorgang vinden. Door het plotseling sluiten van de 
basisscholen op 15 maart tot 8 juni konden dit jaar Ouders voor Kinderen, de Meander Picknick, dec 
Koningsspelen, Pasen en de avondvierdaagse niet door gaan.  
 
Gelukkig hebben we in de periode van het begin van het schooljaar tot maart wel van veel leuke 
activiteiten kunnen genieten zoals de kinderboekenweek, de avondwandeling, de dag van de 
leerkracht, het Sinterklaasfeest, Kerst en de pubquiz. Daarnaast stond januari in het teken van de 
stakingen door de leerkrachten, een actie die door de ouders en leerlingen hartverwarmend is 
ondersteund. 
 
Op woensdag 1 juli was helaas het afscheidsfeest van Linda van Reeven. Linda is sinds 2014 Directeur 
geweest van de Meander en wat zullen wij haar gaan missen. Ondanks de Corona maatregelen hebben 
wij gelukkig toch mooi afscheid kunnen nemen met mooie cadeaus als bedankje voor haar eindeloze 
inzet, met onder andere fantastische bijdrage voor KIKA. 
 
Gedurende het afgelopen schooljaar 2019/2020 bestond de Ouderraad van de Meander uit 10 
ouderleden en 2 leerkrachten. Tijdens de activiteiten waren geregeld ook hulpouders actief.  
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4. Financieel jaarverslag 2019/2020 en begroting 2020/2021 
 
Willem (penningmeester) presenteert de financiën van de ouderraad. De vrijwillige ouderbijdrage is de 
belangrijkste bron van inkomsten voor de oudervereniging. De ouderbijdrage is voor schooljaar 20-21 
tijdens de vorige jaarvergadering vastgesteld op 35 euro per kind. Voor kinderen die vanaf november 
van het schooljaar instromen geldt een korting. 90.5% van de ouders heeft de ouderbijdrage betaald. 
Daarmee is een totaalbedrag van 11.287,50 euro opgehaald.  
 
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.  
 
Ook het afgelopen schooljaar zijn weer diverse spullen aangeschaft met behulp van de 
ouderbijdrage voor o.a. voor de creatieve ochtend, het klasbudget en de projectweek. De school heeft 
tientallen Engelse boeken aangeschaft voor de schoolbibliotheek. Een groot deel van de aanschaf 
vanuit de boekenclub en de begrote bedragen voor techniek kasteel zijn door alle Corona perikelen 
blijven liggen. Omdat de wens blijft staan om de kinderen kennis te laten maken met programmeren 
zal deze post (cursusmateriaal programmeren) nogmaals worden opgenomen in de nieuwe begroting.  
 
In totaal heeft de school circa 2700 euro ontvangen vanuit de oudervereniging ten behoeve van 
schoolondersteuning. De leerlingenraad heeft het afgelopen jaar zijn budget aangewend om de school 
op te vrolijken met posters en planten.  
Net als afgelopen jaren is het afgelopen schooljaar weer 750 euro opzijgezet voor het eerstvolgende 
lustrum. Deze zal plaatsvinden in het komend schooljaar (2020/21). Ook is 150 euro opzijgezet voor 
de aanschaf van luizenzakken. 
 
De kascommissie, bestaande uit Peter en Marco, 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 2019-2020.  

⮚ De vergadering verleent op grond van de bevindingen van de kascommissie decharge aan 
het bestuur voor het gevoerde financieel beleid van het schooljaar 2019-2020.   

 
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 2020-2021. De begroting is anders dan 
voorgaande jaren in verband met de geldende Corona maatregelen en het feit dat van bepaalde 
activiteiten al bekend is dat deze niet, of in aangepaste vorm, kunnen door gaan. De 
kinderboekenweek en Kerst hebben een kleiner budget om deze reden. Het Paasontbijt vervalt. Een 
presentje is reeds aangeschaft en zal mee gaan naar komend schooljaar. Er wordt derhalve geen 
presentje opgenomen in de begroting. Het begrote bedrag voor het klassebudget is kleiner, omdat het 
aantal groepen komend schooljaar 13 is in plaats van 14.  
Dit jaar is het Lustrumjaar begroot, in plaats van de Doe Meander Dag en/of Picknick. Er is in de 
afgelopen jaren steeds een bedrag opzij gezet om groot uit te kunnen pakken in het Lustrumjaar.  
 
Nieuwe leerlingen ontvangen een luizentas, voor de aanschaf wordt 500 euro begroot. Op verzoek van 
het team is 1000 euro begroot voor aanschaf cursusmateriaal programmeren. Afgelopen jaar is dit 
begrote bedrag niet besteed.  
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De inkomsten uit de ouderbijdrage waren afgelopen schooljaar lager dan begroot wegens minder 
leerlingen. 
Voor de negatieve begroting van 1870 euro zijn genoeg reserves om dit op te vangen en past binnen het 
gevoerde financiële beleid. 
 
Ivanka stelt de vraag of er extra geld beschikbaar gesteld kan worden. Zij heeft begrepen dat ideeën 
kunnen worden aangedragen vanuit het team bij de ouderraad. Een verzoek is namelijk voor komend 
schooljaar om zelfcorrigerend materiaal te kunnen aanschaffen voor groep 4 of 6. Willem geeft aan dat 
dat normaliter niet op de jaarvergadering plaatsvindt, maar eerder zodat de ouderraad kan beslissen 
over een verzoek. Het is niet gebruikelijk om de begroting tijdens de jaarvergadering aan te passen.  
 
Om wat specifieker te weten waar het inhoudelijk om gaat legt Ivanka uit dat er behoefte is aan zelf 
corrigerend leermateriaal. Bijvoorbeeld Loco (mini en maxi) of Logic. De ervaring is dat kinderen veel 
van leren door hun eigen werk na te kijken (en dit te corrigeren) en het is van duurzaam materiaal 
waardoor lang bruikbaar. Boekjes kunnen per groep/niveau worden aangeschaft. 
Sipkje noemt dat Loco al heel lang bestaat en de moeite waard is om te onderzoeken of dit ook 
bijvoorbeeld goed tweedehands te verkrijgen is, waardoor extra kosten mogelijk kunnen worden 
ondervangen. Ivanka vertelt dat het om een ander aanbod van Loco gaat dan voor particulieren, 
expliciet voor onderwijs. Het is belangrijk dat het goed aansluit.  
 
Nathasja benoemt dat dergelijke uitgaven ook eerlijk verdeeld moeten worden over de groepen en er 
bekeken kan worden of alle, of tenminste meerdere, groepen dan baat hebben bij zo’n aankoop. 
Ivanka vertelt dat er een offerte is aangevraagd voor groep 5 en dat meerdere groepen ook interesse 
hebben.  
 
Insteek is om zo veel mogelijk groepen te bereiken, andere kant is dat het dan een heel groot bedrag 
wordt. Voorstel is om nu 500 euro extra te begroten voor dit doel en dat te richten op in eerste 
instantie aanschaf zelfcorrigerend lesmateriaal voor groep 5. Groep 6 heeft al dergelijk materiaal. 
Volgend jaar kan er dan volgend deel worden begroot voor andere groep(en). 
Omdat dit niet de gebruikelijke weg is en de begroting al gemaakt wordt besloten te stemmen. Er zijn 
geen stemmen tegen. Er wordt 500 euro extra begroot voor deze post, met voorwaarde dat het bedrag 
zo optimaal mogelijk wordt gebruikt m.b.t. aantal groepen. 
 

⮚ De vergadering gaat akkoord met de begroting.   

 
Met betrekking tot het vermogen is de intentie om dit zo laag mogelijk te houden, met een verstandige 
buffer. Het beheerde geld is echter afgelopen jaar met 2.475,82 euro toegenomen ten opzichte van 
vorig jaar. Op basis van de vastgestelde begroting was juist uitgegaan van lichte afname van het totale 
vermogen. De oorzaak van deze toename ligt in het weg vallen van enkele grote 
uitgaven ten behoeve van schoolondersteuning (cursusmateriaal voor programmeren 
(1000 euro), techniekkasteel (500 euro) en boekenclub (500 euro). Ook omdat meerdere 
activiteiten het afgelopen schooljaar niet konden worden gerealiseerd  
Het opgebouwde vermogen van de Oudervereniging is daarmee uitgekomen op 13.255,57 euro. Van dit 
bedrag staat 3780 euro gereserveerd. Dit zal in het komend schooljaar vrijvallen ten bate van het 
lustrum (3500 euro) en voor de aanschaf van luizenzakken (280 euro). 
 
➢ De ouderbijdrage wordt gehandhaafd en vastgesteld op 35 euro per schoolgaand kind. 
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5. Verkiezing  
 
De ouderraad mag zoveel ouderleden hebben als er groepen zijn (14 in het schooljaar 2019-2020, 13 in 
het schooljaar 2020-2021). Na verkiezing treedt een lid twee jaar aan (tussentijds aftreden kan op 
eigen verzoek). 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. Dave 
2. Floor 

 

▪ aftredend/vertrekkend: 

1. Annemarèl 
 

▪ stellen zich herkiesbaar: 
1. Willem 
2. Marilou 
3. Nathasja 
4. Johan 
5. Jasmina 
6. Kirsten 

 

▪ stellen zich verkiesbaar: 
7. Sipkje 
8. Diego 
9. Sara 

 
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 en Albertine zullen het team blijven vertegenwoordigen in de ouderraad. 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 2020-2021.  

 
Aanvullende opmerkingen:  
Annemarèl gaat verhuizen en neemt daarom afscheid van de ouderraad. Annemarèl heeft zich vele 
jaren enthousiast ingezet voor de school en daarvoor wordt grote waardering uitgesproken.  
 
Er is nog een tweetal 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.  
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6. Rondvraag 
 
Ivanka bedankt de ouderraad voor de inzet in het afgelopen schooljaar en de creativiteit waarmee de 
activiteiten vorm hebben gekregen. Ivanka maakt van de gelegenheid gebruik om de ouderraad te 
bedanken voor de leuke traktatie in de boodschappenkar voor de dag van de leerkracht. Een originele 
brief. De attentie werd zeer gewaardeerd door het team.  
De ouderbetrokkenheid binnen de Meander valt op, fijn dat er nu 11 leden zijn voor de ouderraad. 
 
Willem: Peter en Marco zijn gevraagd voor de kascontrole voor volgend jaar.  
 
Diego: dank voor het welkom in de ouderraad, heel veel zin om met jullie samen te werken en de taak 
van penningmeester over te gaan nemen van Willem.  
Daniela: allemaal duidelijk, dankjewel. 
 
Judith: dank voor het bijwonen van deze vergadering. 
 
Sara: fijn om jullie digitaal te zien en weer even een Meander moment te hebben. 
 
Marilou: ouders die aanwezig waren als belangstellende dank voor jullie interesse en wees welkom bij 
de ouderraad. 
 

 

7. Sluiting 
Marilou sluit de vergadering om 20.54 uur.  
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