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Notulen Jaarvergadering 
Ouderraad  
 

Maandag 11 oktober 2021  
 
Aanwezige ouderraadsleden:  
Marilou (voorzitter), Diego (penningmeester), Albertine, Melody, Dave, Nathasja, Johan, Sara, Kirsten, 
Sipkje, Willem, Floor (secretaris) 
 
Afwezige ouderraadsleden: 
Anneke, Jasmina 
 
Aanwezige belangstellenden: 
Ivanka (directie), Angela (Sanne uit 5B), Annelies (Jolien uit 1/2C en Emily uit 4A), Leonie (Pepijn uit 1/2A 
en Aimee uit 4A)  
 
 

1. Opening 
 
Marilou (Voorzitter) opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Albertine 
wordt in het zonnetje gezet en krijgt een cadeau. Albertine heeft 10 jaar bij de ouderraad gezeten 
vanuit het team en een geweldige bijdrage geleverd aan de samenwerking.  
Marilou presenteert de agenda en doet enkele mededelingen.  
 
Sipkje heeft de taak van secretaris van Floor overgedragen gekregen en zal na de jaarvergadering 
starten in deze nieuwe taak.  

 
2. Notulen  
 
De notulen van de jaarvergadering op 5 oktober 2020 worden doorgenomen en goedgekeurd.  

 

3. Sociaal (Secretarieel) jaarverslag 2020/2021 
 
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 
2021/2022 bestond de ouderraad uit 11 ouderleden en 2 leerkrachten. De ouderraad heeft het 
afgelopen schooljaar veel gevolgen van Corona ondervonden. Een groot deel van de geplande 
activiteiten kon hierdoor helaas niet, of alleen in aangepaste vorm, doorgaan. Gelukkig kon met de 
nodige creativiteit toch nog een bijdrage worden geleverd aan leuke activiteiten.  
 
Het kinderboekenbal kwam te vervallen, maar de schrijf- en illustratiewedstrijd kon wel doorgaan. Het 
thema was geschiedenis en had de titel “En toen…”. De inzendingen waren geweldig goed, de jury had 
daarom een lastige klus.   
 
Op 5 oktober werden de leerkrachten weer flink in het zonnetje gezet. Naast prachtige tekeningen, 
knutsels, brieven en attenties van de kinderen, werden de leerkrachten in de hal verrast met een 
winkelwagen vol met voor ieder een Heel Meander Bakt pakket. De leerkrachten werden uitgedaagd 
voor een heuse appeltaart bak wedstrijd.  
 
Dit jaar geen versieravond en een aangepaste viering van het Sint feest. Gelukkig kwam de Sint wel, 
samen met twee pieten, de school bezoeken en had een gezellige ontmoeting met iedere groep.  
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Op het allerlaatste moment kon het kerstontbijt geen doorgang vinden, omdat de scholen weer 
gesloten werden. Vanuit de ouderraad heeft elk kind een kerst led lichtje gekregen met een 
feestgroet, speciaal in de klassen uitgedeeld door kerstvrouw Ivanka. 
Omdat alle kinderen zo dapper thuis en online schoolwerk aan het doen waren, ontvingen zij ieder 
thuis een magnetisch hartje met een boodschap: ik ben zo trots als een pauw op jou!  
 
Tijdens de voorjaarsvakantie konden alle leerlingen de paaspuzzeltocht doen in de wijk. Een nieuw 
initiatief van de ouderraad, passend bij de geldende maatregelen. Via een route konden de kinderen 
bij verschillende adressen een QR-code scannen, waarmee zij een vraag van een leerkracht kregen. 
Veel kinderen hebben enthousiast meegedaan.  
 
Voor het Paasontbijt kregen alle kinderen een kartonnen box die zij in de klas konden versieren. In 
deze box bracht elk kind zijn of haar eigen ontbijtje mee voor het paasontbijt in de klas. Wat zag dat 
er leuk uit ’s-morgens!  
 
Tijdens de door school georganiseerde koningsspelen zijn alle kinderen getrakteerd op een lekker fris 
ijsje namens de oudervereniging. 
 
Vanuit de ouderraad kwam het initiatief om binnen de Meander verjaardagspullen te verzamelen voor 
de verjaardagboxen voor minima. Vele kinderen kwamen met vrolijke vlaggetjes, slingers, bakmix, 
servetten, etc. naar school. Een overweldigend mooie hoeveelheid verjaardag artikelen vulden de 
karren in de hal. De organisatie was er heel blij mee.  
 
Het Lustrum jaar heeft geen doorgang gevonden en wordt verplaatst naar komend schooljaar. 
Daarnaast zijn er alweer wat nieuwe ideeën in de maak! Om deze plannen te kunnen realiseren zijn 
nieuwe ouderraadleden zeer welkom. 
 

  

4. Financieel jaarverslag 2020/2021 en begroting 2021/2022 
 
Diego (penningmeester) presenteert de financiën van de ouderraad. De vrijwillige ouderbijdrage is de 
belangrijkste bron van inkomsten voor de oudervereniging. De ouderbijdrage is voor schooljaar 21-22 
tijdens de vorige jaarvergadering vastgesteld op 35 euro per kind. Voor kinderen die vanaf november 
van het schooljaar instromen geldt een korting.  
Gedurende het jaar bleek dat veel van de activiteiten niet door konden gaan. Hierdoor is besloten om 
de vrijwillige bedrag eenmalig te verlagen naar 25 euro. Er is daarom 10 euro teruggestort naar de 
ouders die reeds hadden betaald.  
Gebleken is dat 92% van de ouders de ouderbijdrage heeft betaald. Daarmee is een totaalbedrag van 
€10.540,00 opgehaald. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de restitutie van een gedeelte van 
de contributie, verantwoord onder uitgaven. 
 
Diego 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 
(boekenclub, creatieve ochtend - paasontbijtboxen-, klasbudget). In totaal heeft de school circa 3000 
euro ontvangen vanuit de oudervereniging ten behoeve van schoolondersteuning. 
De boekenclub heeft voor een nieuwe website voor leesbevordering van het basisonderwijs (Land van 
Lezen) 1007 euro uitgegeven. 507 euro is van het budget van de boekenclub gegaan en 500 is als 
eenmalige uitgave verantwoord.  
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We hebben dit jaar weer een voorraad luizentassen aangeschaft. Kinderen die nieuw op de Meander 
komen, krijgen een luizentas cadeau die vanuit de oudervereniging betaald wordt.   
 
Eenmalige uitgaven  
Zelfcorrigerend lesmateriaal: Met deze eenmalige bijdrage (500 euro) van de oudervereniging heeft de 
school een aantal leerspellen (bv. Klaroen, Loco, Logico) aangeschaft. 
Aanschaf cursusmateriaal programmeren: we hadden graag gezien dat onze kinderen kennis zouden 
maken met lesstof voor programmeren. Helaas is, vanwege Corona, de aanschaf van het 
cursusmateriaal blijven liggen. Voor schooljaar 2021/2022 willen wij deze post nogmaals in de 
begroting opnemen. 
Teruggave ouderbijdrage: Zoals vermeld is 10 euro per kind teruggestort in verband met een tijdelijke 
verlaging van de vrijwillige ouderbijdrage, in totaal was dit 2210 euro. Dit is geboekt als bijzondere 
opgave. 
 
Reserveringen 
Lustrum: De lustrumviering zou eigenlijk in 2020/2021 plaatsvinden, maar deze zal plaatsvinden in het 
komend schooljaar (2021/2022). We hebben het afgelopen schooljaar weer 750 euro opzijgezet voor de 
lustrumviering in 2025/2026. 
 
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 2020-2021.  

⮚  De vergadering verleent op grond van de bevindingen van de kascommissie decharge aan 
het bestuur voor het gevoerde financieel beleid van het schooljaar 2020-2021.   

 
De kascommissie voor komend jaar zal bestaan uit twee nog nader te benoemen ouders die bereid zijn 
om de kascontrole te doen.  
 
Diego presenteert tot slot het voorstel voor de begroting voor 2021/2022.  
 
⮚ 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 met 710,07 euro toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Op basis van de 
vastgestelde begroting was juist uitgegaan van lichte afname van het totale vermogen. De reden voor 
deze toename ligt in het feit dat de ouderraad meerdere activiteiten het afgelopen schooljaar niet 
heeft kunnen realiseren (o.a. picknick, avondvierdaagse, ouders voor kinderen, excursies). Het 
opgebouwde vermogen van de Oudervereniging is daarmee uitgekomen op 14.435,64 euro. Van dit 
bedrag staat 4.250 euro gereserveerd. Dit zal in het komend schooljaar vrijvallen ten bate van het 
lustrum (4.250 euro). 
 
 De ouderbijdrage wordt gehandhaafd op de oorspronkelijke ouderbijdrage en vastgesteld op 35 

euro per schoolgaand kind. 
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5. Verkiezing  
 
De ouderraad mag zoveel ouderleden hebben als er groepen zijn (13 in het schooljaar 2020-2021, 13 in 
het jaar 2021-2022). 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. Willem 
2. Marilou 
3. Johan 
4. Kirsten 
5. Sipkje 
6. Diego 
7. Sara 

 
▪ aftredend/vertrekkend: 

1. Nathasja 
2. Jasmina 

 
▪ stellen zich herkiesbaar: 

1. Dave 
2. Floor 

 
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. Met het vertrek van Albertine is er gezocht naar een ander teamlid en is Mélody, 
leerkracht van groep 1/2A enthousiast om deel te nemen aan 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 2021-2022.  

 
Aanvullende opmerkingen:  
Er is een viertal 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. Angela en Annelies hebben voorafgaand aan de jaarvergadering te kennen gegeven dat zij 
interesse hebben in deelname aan de ouderraad. Daarmee komt het aantal ouderraadleden weer op 11. 
Voor Willem en Kirsten is dit het laatste jaar, aangezien hun (jongste) kind in groep 8 zit. De werving 
gaat door.  
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6. Rondvraag 
 
Hoe worden de kampen bekostigd?  
Dit wordt door de ouders van deelnemende kinderen betaald.  
 
Hoe kan het percentage van betaling ouderbijdrage worden verhoogd? 
Ouders krijgen in eerste instantie een brief mee en daarna een mail als herinnering. Voorstel is om het 
gemakkelijker te maken direct de ouderbijdrage te betalen. Voor veel ouders is er geen sprake van 
onwil, maar wordt het vergeten in de drukte. Wellicht is een (open) tikkie een mogelijkheid. Hierbij 
moet goed worden nagegaan of dan terug te halen is voor welk kind betaald is. Dit punt nemen we mee 
om verder uit te zoeken. 
 
Is het in Social Schools ook mogelijk om als ouderraad berichten te plaatsen, dan wel oproepen voor 
hulp te doen? 
Deze vraag wordt meegenomen naar Sharona.   
 
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.  

 
 
 
 


