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Namen en functie rondje langs OR & MR aanwezigen

Ouderraad Medezeggenschapsraad

Donovan
Antoinette
Sherryl
Maho
Figen

Penningmeester, ouder
Adjunct-directeur
Leerkracht
Co-voorzitter, ouder
Co-voorzitter, ouder

Jeroen
Joanne
Nora
Sophie
Thamar
Francesca

Voorzitter, ouder
GMR-lid, ouder
Lid, ouder
Lid, leerkracht
Secretaris, leerkracht
Directeur

Tevens ouderlid van OR en afgemeld voor
vergadering: Liela en Yuliya.

Tevens lid van MR en afgemeld voor
vergadering: Kim, leerkracht

Een hartelijk welkom aan alle aanwezigen.

Vragen n.a.v. jaarverslag 2021-2022 MR beantwoorden
Het jaarverslag wordt door de voorzitter van de MR met de aanwezigen doorgenomen.
De aanwezigen hebben geen vragen over het jaarverslag van de MR.

Vragen n.a.v. jaarverslag OR beantwoorden
Het jaarverslag van de OR wordt met de aanwezigen doorgenomen. Er zijn geen verdere
vragen.

Financieel verslag Ouderraad 2021-2022, begroting 2022-2023 en
vaststellen ouderbijdrage 2022-2023
Het budget van 2021-2022 wordt doorgenomen. Er is sprake van een verlies. Dit was in
de begroting opgenomen.

Gezien de actualiteit met een hoge prijsinflatie is de verwachting dat de kosten voor de
activiteiten, zoals schoolreisjes en dergelijke, in het komende begrotingsjaar gaan
stijgen.
Het voorstel voor de ouderbijdrage voor schooljaar 2022-2023 is dan ook €54,- per kind.
Dit wil zeggen terug richting het oorspronkelijke gedrag van €59,- van voor de COVID
periode.
Het voorstel is tijdens de vergadering niet door alle aanwezigen goedgekeurd.
Uit de begroting blijkt dat er een ruime reserve is opgebouwd. Door aanwezigen op de
vergadering wordt aangegeven dat de stijging van de bijdrage wellicht minder hoog
hoeft te zijn wegens het kunnen inzetten van een deel van de reserve.
De kascommissie geeft aan ‘een jaar in kas’ te bewaren erg hoog te vinden.
Ook wordt de optie gegeven om een post in de begroting op te nemen waardoor er extra
uitgaven gedaan kunnen worden en hiermee er minder reserves zullen zijn.
Het voorstel voor €54 euro had de voorkeur van de ouderraad omdat hiermee het bedrag
voor de komende jaren hetzelfde kan blijven. En het hebben van ‘een jaar in kas’



gebruikelijk is. De argumenten voor verlaging van het bedrag zijn aangehoord en de
Ouderraad zal met een nieuw budgetvoorstel komen.
Toevoeging na vergadering: Inmiddels voorstel van € 45,- voor dit jaar als ouderbijdrage
gedeeld met ouders via de Nieuwsbrief + aangepaste financiële stukken. Dit betekent in
schooljaar 2022-2023 € 10,- per kind uit de reserve. En waarschijnlijk een stijging van
de OR bijdrage in de schooljaren daarna.

Verslag Kascommissie (decharge verlenen aan penningmeester OR)
Bedankt voor het correcte en duidelijke overzicht van de financiering. Er wordt een
decharge verleend aan de Penningmeester OR.

Benoeming kascommissie volgend jaar
Vanuit de kascommissie zal Marinus Hoogendijk doorgaan. Er zal gezocht worden naar
een vervanger voor Paul Meiboom. Dank voor de inzet in de kascommissie.

Verslag jaarvergadering 2021 vaststellen
De notulen worden vastgesteld.

Benoeming nieuwe OR- en MR-leden
Het schooljaar is gestart met een verkiezing voor de MR. Hier zijn geen kandidaten op
gekomen. Zittend lid Joanne was herkiesbaar en dus aangenomen voor een nieuw
termijn. Er zijn geen wijzigingen binnen de Ouderraad.


