
Notulen zakelijke ouderavond maandag 25 oktober 2022 
 
Locatie:  OBS Het Rastholt 
Aanvang:   20:00 uur – 20:30 uur 
Aanwezig team:  Marjolein, Janneke, Ingrid, Madelon, Janine, Annemiek, Rianne,  

Jarno (via Teams) 
Aanwezig OR/ouders: Nicole, Marianne Femmie, Manon, Ilse, Melanie 
Voorzitter:   Marjolein/Janneke 
Notulen:   Nicole van der Geest 
 
1. Welkom en agenda aanvullen  

Marjolein en Janneke openen de vergadering. Jarno sluit aan via Teams. 
 
2. Notulen vergadering 2 november 2021 

- Geen opmerkingen 
 

3. Jaarverslag OR 
- Geen opmerkingen 
- OR is druk op zoek naar nieuwe leden, flyer is verspreid, helaas nog weinig respons. Nieuwe 

oproep via Parro wordt nog verspreid.  
 

4. Financieel jaarverslag OR 
Jarno doet toelichting aangezien Bert Lunenborg niet aanwezig kan zijn.  
- Schoolbudget, inkomsten daarvan worden gehalveerd (waren €10 per kind), zodat de andere 

€5 euro beschikbaar komt voor de OR. 
- Verder geen opmerkingen, Bert dank voor het maken van het jaarverslag. 

 
5. Winst en verliesrekening 

- Geen opmerkingen, bedankt Manon en Esther voor het controleren.  
- Femmie en Manon melden zich aan voor de controle van volgend jaar.  

 
6. Jaarverslag MR 

- Functies van voorzitter en secretaris worden gerouleerd. 
- Janine is geen penningmeester meer. Er is geen aparte bankrekening meer, dit geld is bij Jarno 

ondergebracht als geoormerkt geld, dit mag alleen gebruikt worden met goedkeuring van de 
MR. 
 

7. Verhoging bijdrage schoolreis 
- Omdat de kosten van de schoolreisjes en het kamp de afgelopen jaren steeds duurder 

geworden zijn, moest er gebruik gemaakt worden van andere gelden. Daarom is er een 
verzoek gekomen of er een verhoging van de bijdrage kan plaatsvinden.  

- Binnen de MR is dit besproken en deze gaat akkoord met het voorstel 
 
Aanwezige ouders mogen stemmen over het akkoord:  

- Groep 1-2 van €15,00 naar € 17,50 unaniem akkoord 
- Groep 3-6 van €25,00 naar € 30,00 unaniem akkoord 
- Schoolkamp (3 dagen) groep 7-8 van €60,00 naar € 70,00 unaniem akkoord 

 
De wijziging zal worden doorgevoerd.  
 



8. Rondvraag/ WVTTK 

• Melanie van de Bosse:  
Er zijn op deze zakelijke ouderavond 7 teamleden en slechts 6 ouders aanwezig, dit is 
jammer. Moet er op een dwingender toon gecommuniceerd worden of is er nog wel 
noodzaak om dit te organiseren? 
De teamleden en de OR geven beiden aan dat dit al jaren een probleem is. Afgelopen jaar 
was er noodgedwongen een zakelijke ouderavond via Teams en hierin was de opkomst een 
stuk beter dan andere jaren. Ingrid geeft aan dat er geprobeerd is met koken/spelletjes om 
meer aanwas te krijgen, maar dat ook dit niet hielp.   
Voor dit jaar is er weer gekozen voor een fysieke zakelijke ouderavond, i.v.m. de stemming 
voor de verhoging van de kosten, maar via Parro waren er al heel weinig opgaves.  
Misschien ligt dit aan de term ‘zakelijke ouderavond’? Janine geeft aan dat dit niet mag 
worden aangepast. Je bent als school verplicht het zo te noemen en jaarlijks te doen.  
Hoe doen andere scholen dit? Jarno gaat hier nogmaals eens bij anderen naar informeren. 
Volgend jaar zal de zakelijke ouderavond weer digitaal/online georganiseerd worden.  
 
Marianne de Lange:  
Er zijn nieuwe shirts gekocht voor de kinderen, maar ouders/leerkrachten zijn niet 
herkenbaar bij sportdagen en activiteiten. Goed punt, er zijn wel voldoende shirts, dus hier 
kunnen we zeker iets mee. 
 
Marjolein/Janneke:  
Femmie wordt bedankt voor haar jarenlange hulp in de OR en krijgt een bos bloemen 
overhandigd.  
 
Vergadering wordt afgesloten 

 
 
 
  



Bijlage Taakverdeling 2022-2023:  
 

- Sinterklaas maandag 5 december 2022:  
OR:  Nicole, Oliva.  
Marianne en Annetje kunnen op de dag zelf helpen 
Actie: boodschappen halen, cadeautjes bestellen en inpakken, vakcadeaus regelen 
Hulpouders: eventueel oproep via Parro 
Team: Madelon en Rianne 
 

- Kerstbakjes maken: vrijdag 16 december 2022: 
Actie: Spullen halen 
OR:  Annetje 
 

- Kerstmaaltijd donderdag 22 december 2022: 
Actie: ’s middags klaarzetten, organisatie avond, boodschappen halen 
OR:  Marianne 
Hulpouders: zie ouderhulplijst of oproep parro? 
Team: Ingrid, Janine en Annemiek 

 
- Kijkavond groot project donderdag 6 april 2023 (thema film en tv): 

OR: iedereen 
Hulpouders: zie ouderhulplijst 
Team:  
 

- Traktatie Pasen 10 april of Koningsspelen 21 april 2023: gaat er uit 
 

- Sportdag groep 1-4 op woensdag 31 mei 2023: 
Actie: Koffie, thee, bekertjes, koffiemelk, suiker, roerstaafjes halen en klaarzetten.  
OR:  
Hulpouders: Zie ouderhulplijst 
 

- Avond4daagse juni 2023:  
Actie: zie draaiboek 
OR: Olivia 
Team: Marjolein en Janneke 

 
- Viering laatste schooldag donderdag 20 juli 2023 + ouderreceptie  

Actie: boodschappen doen  
OR: Olivia 
Team: allen 

 
 
 


