
 
 

 september 2021 
 

Beste ouders/verzorgers van de Meander, 
 
Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Ook u zal ervaren hebben dat, in tijden van Corona, het een 
stuk lastiger is geworden om betrokken te blijven bij de school. Toch willen wij er voor blijven zorgen 
dat ouders en kinderen zich verbonden voelen met onze mooie school. Daarom wil de Ouderraad ook dit 
jaar weer diverse activiteiten organiseren (voor ouders en kinderen) en ondersteuning bieden aan de 
school. Zo mogelijk gaat dit in aangepaste vorm. 
 
Als automatisch lid van de oudervereniging, nodigen wij u bij deze van harte uit om naar de 

jaarvergadering van de oudervereniging te komen.  

 

Op maandag 11 oktober om 20.00 uur zal de jaarvergadering,  vooralsnog op school 
plaatsvinden. Om de vergadering te kunnen bijwonen, verzoeken wij u zich aan te melden via 

ouderraad@demeander-delfgauw.nl. 
 
Voor de ouderraad is het prettig om van gedachten te kunnen wisselen met haar leden. We blikken terug 
op de georganiseerde activiteiten in het afgelopen schooljaar 2020-2021 en stellen de begroting voor 
komend schooljaar 2021-2022 vast. 
 
Er wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven van de oudervereniging. Oftewel, voor 
u een gelegenheid om meer te weten te komen over de besteding van uw ouderbijdrage. In de bijlagen 
vindt u alle stukken voor de jaarvergadering, deze kunt u tevens vinden op de site van onze school. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De Ouderraad, OBS de Meander 
 

  



 

 

Agenda jaarvergadering: 
 
1. Opening en mededelingen 

2. Notulen van de jaarvergadering van 5 oktober 2020 

3. Toelichting op het Secretarieel Jaarverslag  

4. Toelichting op het Financieel Jaarverslag en de (concept)begroting waarna: 

a. Verslag kascommissie 2020-2021 en decharge 

b. Installatie kascommissie 2021-2022 

c. Vaststelling van de begroting en de ouderbijdrage voor 2021-2022 

5. Verkiezing/herverkiezing leden Ouderraad 

Blijvend: Marilou, Willem, Sipkje, Sara, Diego, Johan, Kirsten 
Aftredend: Jasmina, Nathasja 
Herkiesbaar: Dave, Floor 
 

 
6. Rondvraag 

7. Sluiting 


