
Notulen zakelijke ouderavond OBS Het Rastholt 

2 november 2021 

 

Aanwezigen 

OR: Femmie Mokken, Olivia Maasland, Marianne de Lange, Bert Lunenborg, Nicole van der Geest. 

Ouders: Bjorn Zwanepoel, Hester Kaal, Edwin en Melanie van den Bosse, Yvonne van den Berg, Linda, 

Maaike Lowijs, Manon van der Weide. 

Team: Olga Nijmeijer, Janneke Schonewille, Jarno Zwiers, Madelon Palecny, Ingrid Kuijer, Janine Smit, 

Marjolein Bouwman, Annemiek Beuving. 

 

1. Opening om 20:00 uur. Jarno heet iedereen welkom. 

 

2. Notulen zakelijke ouderavond 2020-2021 worden doorgenomen.  

Geen op- of aanmerkingen.  

 

3. Jaarverslag ouderraad 2020-2021 wordt doorgenomen.  

De OR is op zoek naar versterking! De school is groeiende en helaas is het aantal ouders in de 

OR beperkt, dus heel graag zien we dat dit wordt aangevuld. Jarno gaat hiervoor een oproep 

delen via Parro.  

 

4. Financieel jaarverslag 2020-2021 wordt doorgenomen.  

Het jaar is negatief afgesloten, dit komt door de kosten van het schoolreisje, de huur van de 

stormbanen (laatste schooldag) en oninbare vorderingen (oninbare ouderbijdragen).  

Deze kosten komen geheel ten laste van de reserve.  

 

Nicole: Waarom is ervoor gekozen om geen bijdrage te innen voor het schoolreisje? 

Olga: Het leek er eerst niet op dat de kinderen op schoolreis zouden kunnen, daarom 

is het geld hiervoor niet geïnd. Omdat er voldoende reserves waren is ervoor 

gekozen om dit en een deel van de vrijwillige ouderbijdrage in te zetten en de 

kinderen een mooie dag te bezorgen. Femmie geeft aan dat zij het jammer vindt dat 

het besluit om dit uit de reserve te bekostigen niet in de OR gedeeld is.  

 

Manon: Blijft het tegoed van € 100 bij Gebo Tours nog staan voor het schoolreisje van 

dit jaar? 

Bert heeft hierover Gebo Tours al gemaild, maar nog geen antwoord. Indien nodig 

gaat hij hier opnieuw achteraan. 

 

5. Controle winst- en verliesrekening  

Manon van der Weide en Mariska Wierbos hebben de controle gedaan en er zijn geen 

opmerkingen.  

 

Wie van de ouders meldt zich aan om deze rekening volgend jaar te controleren?   

Manon van der Weide biedt zich opnieuw aan. Daarnaast meldt Marianne de Lange zich aan, 

maar iemand uit één van de raden mag hiervoor niet in aanmerking komen. Olga geeft aan 

dat er dan nog overlegd wordt wie de tweede controleur wordt.   

 

Actie: benoemen 2e controleur  

 



6. Jaarverslag MR 2020-2021 

Ingrid deelt dat er prettig en actief is samengewerkt, er moesten vaan op korte termijn 

dingen geregeld worden en dit is goed gegaan. 

Er is voor gekozen om meer vanuit de MR te gaan delen. Zo wordt er vanaf heden na iedere 

vergadering een update gedeeld in de nieuwsbrief.  

Maaike Lowijs neemt afscheid. Hartelijk dank voor je inzet.  

 

Er hebben zich twee nieuwe kandidaten aangemeld, namelijk Femmie Mokken en Yvonne 

van den Berg. Deze week vinden de verkiezingen plaats en ouders kunnen nog hun stemmen 

uitbrengen.  

 

7. Rondvraag 

Hester Kaal: Complimenten voor de OR dat er zoveel gedaan is voor de kinderen afgelopen 

jaar met alle beperkingen. 

Olga: Maaike krijgt nog een bloemetje voor haar bijdrage aan de MR. 

Jarno: Maaike ook namens de OR bedankt voor je inzet. 

 

8. Afsluiting  

Jarno geeft het woord aan Olga. Zij bedankt alle ouders voor hun bijdrage aan Het Rastholt. 

Het is een lastige tijd, maar de bijdragen worden gewaardeerd en jullie en vooral jullie 

kinderen worden gezien.   

 

 

 

2 november 2021 

Nicole van der Geest 

 

 


