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Algemene Leden Vergadering Oudervereniging 

 
AGENDA 

 
 

Donderdag 6 oktober 2022 
20.00-21.00 uur 

 
 
 
1. Opening 

2. Notulen Algemene leden Vergadering 2021. 

3. Jaarverslag van het bestuur van de Oudervereniging/Ouderraad 2021/2022 

4. Jaarrekening schooljaar 2021/2022, met het verslag van de kascommissie. 

5. Begroting schooljaar 2022/2023 en vaststelling hoogte ouderbijdrage. 

6. Decharge van het bestuur m.b.t. het schooljaar 2021/2022 

7. Bestuurssamenstelling: aftreden algemeen lid 

8. Benoeming kascommissie schooljaar 2022/2023. 

9. Jaarverslag MR schooljaar 2021/2022 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 
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Notulen algemene Ledenvergadering Ouderraad 

Donderdag 7 oktober 2021 20.00u – 21.00u 
 
Aanwezigen: 
Ouders: Anne-Marie Zanen, Gabie Devaney, Jasper Bik, Marjolein van Heur, Leonieke 
Zomerdijk, Mareike Grootes, Nazanin Amini, Eva Tshilumba, Inge Rietveld, Edgar 
Dutrieux, Ceciel van de Venne en Liza Walraven 
Leerkrachten: Maaike de Bruyn, Angela Verburg en Joyce Pelder 

 
1. Opening 

 
Anne-Marie opent de vergadering om 20:01 uur en heet iedereen welkom. Agenda 
zoals gedeeld wordt vastgesteld. 

 
2. Notulen ALV 2020 

 
Geen vragen over de notulen, echter wel 2 aanmerkingen. Joyce Pelder was wel 
aanwezig op de vergadering en misschien goed om te noteren dat deze vergadering 
online was. Met deze aandachtspunten genoteerd zijn de notulen vastgesteld. 
 
3. Jaarverslag OR 2020-2021 
 
De Ouderraad bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Bibi Warmerdam, 
Leonieke Zomerdijk, Marjolein van Heur en Mareike Grootes. Vanuit het schoolteam 
werd de Ouderraad versterkt door Maaike de Bruyn en Joyce Pelder. Het bestuur 
bestond uit Anne-Marie Zanen (voorzitter), Jasper Bik (penningmeester), Joyce 
Schenk (secretaris) en Gabie Devaney (algemeen lid).  
 
Helaas hebben we aan het einde van het jaar afscheid moeten nemen van Joyce en 
Bibi. We danken beiden voor hun inzet in de afgelopen jaren. Marjolein heeft zich 
aangemeld als beoogd opvolger als secretaris. We zijn blij dat de OR het komende 
jaar met een volledig bestuur van start kan gaan.  
 
Financieel hebben we een aardig jaar achter de rug. De ouderbijdrage isconform de 
begroting voldaan. Daarvoor hebben we helaas meerdere malen een brief moeten 
sturen, maar dit heeft uiteindelijk wel geleid tot een totaal aan inkomsten voor de 
oudervereniging van EUR 8565,-.Met de vrijwillige ouderbijdrage van slechts EUR 
50,- hebben we alle geplande activiteiten doorgang kunnen laten vinden, zoals het 3-
Oktober feest, het Sinterklaas cadeautje, het kaarsen versieren, het kerststukje 
maken, het paasontbijt, de boekenmarkt en andere activiteiten. We hopen dat 
iedereen komend jaar ook de bijdrage betaalt, zodat we deze lijn kunnen 
voortzetten. Met de bijdrage voor de projectweek heeft school de leuke activiteiten 
van Technolab kunnen meefinancieren. 
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De georganiseerde activiteiten zijn allemaal door gegaan, hetzij in een andere vorm 
dan we gewend waren. Door de coronapandemie hebben we in overleg met het 
schoolbestuur en leerkrachtenteam gekeken naar wat wel mogelijk was, binnen de 
door de overheid en schoolgestelde maatregelen. Zo hebben we de kinderen 
getrakteerd op een leuke act bij een kop soepals viering van het Leidens Ontzet. Ook 
het traditionele kaarsen maken was omgetoverd in kaars versieren. In sommige 
gevallen haalde nieuwe maatregelen de voorbereide activiteit in en moest deze op 
het laatste moment worden aangepast.Gelukkig hebben we daardoor wel een 
gezellige kerstlunch gehad. 
 
Afgelopen jaar heeft het grote schoolreisje plaatsgevonden en dit was een 
enormsucces. De kleuters gingen naar de speeltuinvereniging DVV in Sassenheim, de 
groepen 3 en 4 zijn naar het Linnaeushof gegaan, groep 5 en 6 naar Drievliet en 
groep 7 en 8 hebben Duinrell bezocht. 
 
We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar, vol activiteiten met kinderen en 
ouders. Al moesten de laatste genoemde veelal op een afstand mee genieten, omdat 
deze nihil op school konden komen. Een geslaagde online kerstbingo heeft hier wel 
enigszins verlichting in gebracht. De ouderraad wil alle ouders, klassenouders en 
teamleden bedanken voor hun inzet, flexibiliteit en ondersteuning. We hopen dat 
we weer op jullie kunnen rekenen om 2021-2022 een leuk en goed schooljaar te 
maken.  
 
Tot slot is het goed om te melden dat tijdens de eerste ouderraad vergadering van 
begin september 2021 ook 4 nieuwe ouders te gast waren. We willen Nazanin Amini 
(de moeder van Erfan en Rezwan), Eva Tshilumba (de moeder van Raphael), Kevin 
Tshilumba (de vader van Raphael) en Inge Rietveld (de moeder van Mare) van harte 
welkom heten als nieuwe leden. De ouderraad gaat weer met een sterk team van 
start in het nieuwe schooljaar.  
 
Namens de Ouderraad, 
 
Anne-Marie Zanen (voorzitter) 
Jasper Bik (penningmeester) 
Marjolein van Heur (beoogd- secretaris) 
Gabie Devaney (algemeen lid) 
 
4. Jaarrekening schooljaar 2020-2021, waaronder het verslag van de 

kascommissie 
 
Edgar Dutrieux doet namens de kascommissie (Edgar Dutrieux, Jeroen Warmerdam 
en Hylke Hoekstra) verslag van de controle van de financiële stukken:  
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5. Begroting schooljaar 
De ouderbijdrage 2021-2022
 
6. Decharge van het bestuur
Iedereen stemt voor decharge

 
7. Bestuurssamenstelling:
Marjolein van Heur is met
dat Gabie, Anne-Marie en
 
Penningmeester Jasper Bik
stemming nog een nieuw 
 
8. Benoeming kascommissie
Edgar Dutrieux en Hylke Hoekstra
bemannen. 

Oudervereniging 7 oktober 2021 

 2021-2022 en vaststelling hoogte ouderbijdrage
2022 wordt door de vergadering vastgesteld op

bestuur m.b.t. het schooljaar 2020-2021 
decharge van het bestuur 2020-2021.  

Bestuurssamenstelling: aftreden secretaris, benoeming nieuwe secretaris
met 100% stemmen voor aangenomen als secretaris.

en Jasper als bestuur aan blijven.  

Bik heeft zijn 3 jarige termijn erop zitten en ga
 termijn door. 

kascommissie 2021-2022 
Hoekstra zullen komend jaar wederom de kascommissie

 
ouderbijdrage 

op €50,=.  

secretaris 
secretaris. Bedankt 

gaat na 

kascommissie 
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9. Jaarverslag MR 2020-2021 

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) DALTONSCHOOL OEGSTGEEST JAARVERSLAG 
SCHOOLJAAR 2020-2021 

 
INLEIDING  
De MR is normaal gesproken actief met een groot aantal zaken op beleidsmatig, 
onderwijskundig en praktisch gebied, zo ook in het schooljaar 20-21. Een groot onderwerp 
dit jaar was covid-19. Wat betekende dit voor de school, wat betekende dit voor de leraren 
en leerlingen? Een ander groot onderwerp dit jaar was de mogelijke fusie tussen OPOO en 
Panta Rhei. Hieronder volgt een samenvatting van de werkzaamheden van de MR. 
 
SAMENSTELLING MR 2020-2021  
Oudergeleding: Wietske Dutrieux-Brouwer (voorzitter); Ivo Lette (penningmeester); Ceciel 
van de Venne-Kaptein (afgevaardigde GMR); Wytske Wijnnobel  
Personeelsgeleding: Kimberley van den Berg (vice-voorzitter); Angela Verburg 
(afgevaardigde GMR); Markus Zeevalking (notulist); Rini van Kampenhout  
Adviserend lid: Annette Ter Haar  
 
VERGADERINGEN  
De MR heeft in het schooljaar 2020-2021 9 vergaderingen gehad, 3 extra naast de reguliere 
vergaderingen. Er kon vier maal fysiek vergaderd worden: 28 september, 31 mei, 28 juni en 
13 juli. De overige vergaderingen waren online. De extra vergaderingen werden belegd ivm 
covid-19 en de NPO gelden.  
 
COMMUNICATIE  
De notulen van de fysieke vergaderingen zijn openbaar en door geïnteresseerden op te 
vragen via de voorzitter van de MR. Daarnaast is algemene informatie over de MR en haar 
leden te vinden op de website van de school. 
http://www.daltonschooloegstgeest.nl/Ouders/Organisatie/Medezeggenschapsraad  
 
De MR heeft in het schooljaar 20-21 ook gebruik gemaakt van Social schools om direct met 
de ouders te communiceren. Voor alle reguliere vergaderingen is er een bericht uit gegaan 
met de agenda. Tevens zijn er berichten verstuurd over de verkiezingen voor nieuwe leden 
van de ouder geleding. Ook zijn er berichten verstuurd mbt de zorgen die er waren 
betreffende Covid-19. 
 
BESPROKEN THEMA’S  
De MR praat over alle zaken die in het dagelijkse reilen en zeilen van de school een rol 
spelen. De MR heeft informatierecht (dwz dat het schoolbestuur de MR tijdig de informatie 
moet geven om goed te kunnen functioneren) ; adviesrecht (dwz dat het schoolbestuur 
voorgenomen besluiten voor advies moet voorleggen aan de MR). Voor bepaalde besluiten 
van het schoolbestuur geldt een instemmingsrecht van de MR, zoals de vaststelling (c.q. 
wijziging) van de formatie van de school 
 
De belangrijkste thema’s die in 2020-2021 zijn besproken in de MR:  

 Jaarplan en begroting Daltonschool  
 Vervangingsproblematiek  
 PR  
 Ouderparticipatie en communicatie met ouders  
 Verkiezingen nieuwe MR-leden (2x oudergeleding en 1x personeel)  
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 Allerlei zaken rondom covid-19  
 Vanuit de GMR: de mogelijkheden rondom een fusie van OPOO.  

 
CORONA  
Vanuit de overheid is bepaald dat de aanpassingen die scholen doen in corona-tijd in 
samenspraak moeten gebeuren met het bestuur, de schoolleiding, de leraren en de MR. 
Daarom heeft de MR ook dit jaar actief meegedacht over de praktische invulling van het 
afstandsonderwijs en later de heropening van de scholen en alle maatregelen die daarbij 
moesten worden genomen. Aan het eind van het schooljaar heeft de MR meegedacht over 
de besteding van de NPO gelden. Dit zal komend schooljaar nog vervolgd worden.  
 
PR  
De school heeft met hulp van de MR onderzoek gedaan naar de verwachting van het 
leerlingenaantal/instroom voor de komende jaren, maar ook naar mogelijke 
marketingkanalen om de school (ook buiten Haaswijk en de Morsebel) meer bekendheid te 
geven. Zo zijn er het laatste half jaar al diverse artikelen van school in de Oegstgeester 
Courant verschenen, is Studio Hagelslag de school een nieuwe look aan het geven en liggen 
er plannen klaar voor het updaten van de website.  
 
GMR  
De Daltonschool Oegstgeest is onderdeel van de Stichting Openbaar Onderwijs Oegstgeest 
(OPOO), deze stichting kent ook een medezeggenschapsorgaan te weten de 
Gemeenschappelijke MR (GMR). Een teamlid en een ouderlid van elke school die is 
aangesloten bij de OPOO neemt deel aan de GMR vergaderingen. De samenwerking met de 
Raad van Toezicht en de Directeur-bestuurder verloopt in een constructieve sfeer. De 
verslagen van GMR zijn allemaal besproken in de MR vergaderingen. De GMR en daarmee 
de afvaardiging van de Daltonschool is druk geweest met de mogelijke fusie tussen OPOO en 
Panta Rhei. De fusie is uiteindelijk afgeketst op inhoudelijke gronden en verschillen in visie 
op het onderwijs.  
 
Meer info is te vinden op de website van het OPOO, www.opoo.nl. Hierop is ook het 
strategisch beleidsplan te vinden, alsmede het jaarverslag van de GMR.  
Bovenstaande is wellicht niet volledig maar geeft een goede indruk van het werk van de MR 
in 2020- 2021. Meer informatie is te vinden in de notulen van de vergaderingen, daarnaast 
zijn de leden van de MR altijd bereid een toelichting te geven.  

C.A.P van de Venne  
A. Verburg  
september 2021 

 
10. Rondvraag  
Liza: Is het mogelijk om voor nieuwe/instromende ouders informatie te kunnen 
geven over verschillende activiteiten. Er zijn een aantal nieuwe ouders (in corona 
tijd) in gestroomd en daarom hebben ze geen zicht op hoe activiteiten voor deze tijd 
geregeld werden. -> de OR vindt het goed dat dit wordt aangegeven en gaat hier 
mee aan de slag 
 
11. Sluiting  
 
Het bestuur bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid. De vergadering wordt 
gesloten om 20:35 uur.  
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Jaarverslag van de Oudervereniging en Ouderraad 

van de Openbare Daltonschool Oegstgeest (“Ouderraad”) 
Schooljaar 2021-2022 

 
 
De Ouderraad bestond het afgelopen jaar uit de volgende leden: Leonieke 
Zomerdijk, Eva Tshilumba, Kevin Tshilumba, Nazanin Amini, Inge Rietveld en Mareike 
Grootes. Vanuit het schoolteam werd de Ouderraad versterkt door Maaike de Bruyn 
en Joyce Pelder. Het bestuur bestond uit Anne-Marie Zanen (voorzitter), Jasper Bik 
(penningmeester), Marjolein van Heur(secretaris) en Gabie Devaney (algemeen lid).  
 
Alle leden van de OR hebben aangegeven dit komende jaar weer inzetbaar te zijn. 
We hebben dan ook van niemand afscheid hoeven nemen.  We zijn blij dat de OR 
het komende jaar met een volledig bestuur van start kan gaan.  
 
Financieel hebben we een redelijk jaar achter de rug. De ouderbijdrage isconform de 
begroting voldaan. Daarvoor hebben we helaas meerdere malen een brief moeten 
sturen, maar dit heeft uiteindelijk wel geleid tot een totaal aan inkomsten voor de 
oudervereniging van EUR 7562,-. Met de vrijwillige ouderbijdrage van slechts EUR 
50,- hebben we alle geplande activiteiten doorgang kunnen laten vinden, zoals het 3-
Oktober feest, het Sinterklaas cadeautje, het kaarsen versieren, het kerststukje 
maken, het lenteontbijt, de boekenmarkt, het schoolreisje en andere activiteiten. 
We hopen dat iedereen komend jaar ook de bijdrage betaalt, zodat we deze lijn 
kunnen voortzetten. Met de schenking van vorig jaar hebben we voor de 
wereldweek een mooie afsluiting kunnen realiseren met een workshop van de 
Klankenkaravaan.  
 
De georganiseerde activiteiten zijn allemaal door gegaan, hetzij in een andere vorm 
dan we gewend waren. Door de coronapandemie hebben we in overleg met het 
schoolbestuur en leerkrachtenteam gekeken naar wat wel mogelijk was, binnen de 
door de overheid en schoolgestelde maatregelen. Zo hebben we de kinderen dit jaar 
weer kunnen trakteren op een heerlijke hutspot maaltijd, welke bereid is door de 
vriend van juf Dominique. Ook het traditionele kaarsen maken wasdit jaar 
omgetoverd in kaars versieren. In sommige gevallen haalden nieuwe maatregelen de 
voorbereide activiteit in en moest deze op het laatste moment worden 
aangepast.Gelukkig hebben we wel een gezellige kerstlunch gehad. 
 
Afgelopen jaar heeft het grote schoolreisje plaatsgevonden en dit was een 
enormsucces. De kleuters gingen naar de speeltuinvereniging DVV in Sassenheim, de 
groepen 3 en 4 zijn naar het Linnaeushof gegaan, groep 5 en 6 naar Drievliet en 
groep 7 en 8 hebben Duinrell bezocht. 
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We kunnen terugkijken op een geslaagd jaar, vol activiteiten met kinderen en 
ouders. Al moesten de laatste genoemde veelal op een afstand mee genieten, omdat 
deze in het begin van het jaar nog weinig op school konden komen. Een geslaagde 
borrel als afsluiter van de wereldweek was zeer aangenaam.  
 
De ouderraad wil alle ouders, klassenouders en teamleden bedanken voor hun inzet, 
flexibiliteit en ondersteuning. We hopen dat we weer op jullie kunnen rekenen om 
2022-2023 een leuk en goed schooljaar te maken.  
 
Namens de Ouderraad, 
 
Anne-Marie Zanen (voorzitter) 
Jasper Bik (penningmeester) 
Marjolein van Heur (secretaris) 
Gabie Devaney (algemeen lid) 
 



Budget Gerealiseerd
Inkomsten: 2021-2022 2021-2022

Ouderbijdrage 6.800,00€      6.928,10€              

Incidenteel gevraagde bijdragen 634,00€                 

Rente spaarrekening -€                      

Zomerfeest opbrengst -€                      

Totaal 6.800,00€      7.562,10€              

Uitgaven:

Activiteiten

Klassenouders 168,00€         46,23€                   

3 oktober (Hutspot) 600,00€         256,16€                 

Sinterklaas 925,00€         978,54€                 

Kerstmis 420,00€         1.020,59€              

Pasen 282,00€         332,35€                 

4 daagse ijsje -€              -€                      

Voorleesontbijt 75,00€           28,54€                   

Excursies/groepsactiviteit 4.000,00€      3.783,22€              

Schoolproject 1.000,00€      -€                      

Zomerfeest 800,00€         161,06€                 

Verjaardag leerkrachten 400,00€         523,16€                 

Droomberoep grp 8 400,00€         351,00€                 

Afscheid grp 8 75,00€           123,84€                 

Totaal 9.145,00€      7.604,69€              

Algemeen

Extra's voor school 3.200,00€      2.215,75€              

Versierspullen 537,92€         466,47€                 

Zomerfeestopbrengsten 77,39€           -€                      

Diverse / Lief & Leed 450,00€         378,00€                 

Administratiekosten 190,00€         195,36€                 

Facturen vorig schooljaar -€              -€                      

Totaal 4.455,31€      3.255,58€              

Totaal Inkomsten cash 6.800,00€      7.562,10€              

Totaal Uitgaven cash 13.600,31€    10.860,27€            

Saldo cash -6.800,31€    -3.298,17€            

Mutatie reserves: (+ opbouw/ - afbouw)

Vrijvallen reservering vorig schooljaar

Reservering Extra's voor school (2.802,92)€    (2.802,92)€            

Reservering Schoolproject (500,00)€       500,00€                 

Reservering Zomerfeest -€              -€                      

Reservering schoolplein (77,39)€         (77,39)€                 

Reservering Verzekering -€              -€                      

Reservering Versierspullen (420,00)€       (350,00)€               

Reservering Excursies/groepsactiviteit (3.000,00)€    (767,86)€               

Reservering Lief en Leed -€              200,00€                 

Totaal -6.800,31€     -3.298,17€             

Saldo cash -6.800,31€     -3.298,17€             

Saldo reserveringen -6.800,31€     -3.298,17€             

Bijdrage aan eigen vermogen -€              -€                      



Gerealiseerd Budget
Inkomsten: 2021-2022 2022-2023

Ouderbijdrage 6.928,10€              6.200,00€      

Incidenteel gevraagde bijdragen 634,00€                 

Rente spaarrekening -€                      

Zomerfeest opbrengst -€                      

Totaal 7.562,10€              6.200,00€      

Uitgaven:

Activiteiten

Klassenouders 46,23€                   161,00€         

3 oktober (Hutspot) 256,16€                 280,00€         

Sinterklaas 978,54€                 1.000,00€      

Kerstmis 1.020,59€              435,00€         

Pasen 332,35€                 324,00€         

4 daagse ijsje -€                      20,00€           

Voorleesontbijt 28,54€                   75,00€           

Excursies/groepsactiviteit 3.783,22€              50,00€           

Wereldweek/ Schoolproject -€                      1.500,00€      

Borrel einde jaar/ wereldweek 161,06€                 355,00€         

Verjaardag leerkrachten 523,16€                 450,00€         

Droomberoep grp 8 351,00€                 300,00€         

Afscheid grp 8 123,84€                 125,00€         

Totaal 7.604,69€              5.075,00€      

Algemeen

Extra's voor school 2.215,75€              1.578,00€      

Versierspullen 466,47€                 467,00€         

Zomerfeestopbrengsten -€                      -€              

Diverse / Lief & Leed 378,00€                 600,00€         

Administratiekosten 195,36€                 250,00€         

Facturen vorig schooljaar -€                      -€              

Totaal 3.255,58€              2.895,00€      

Totaal Inkomsten cash 7.562,10€              6.200,00€      

Totaal Uitgaven cash 10.860,27€            7.970,00€      

Saldo cash -3.298,17€            -1.770,00€    

Mutatie reserves: (+ opbouw/ - afbouw)

Vrijvallen reservering vorig schooljaar

Reservering Extra's voor school (2.802,92)€            -€              

Reservering Schoolproject 500,00€                 (1.000,00)€    

Reservering Zomerfeest -€                      (500,00)€       

Reservering schoolplein (77,39)€                 -€              

Reservering Verzekering -€                      -€              

Reservering Versierspullen (350,00)€               (70,00)€         

Reservering Excursies/groepsactiviteit (767,86)€               -€              

Reservering Lief en Leed 200,00€                 (200,00)€       

Totaal -3.298,17€             -1.770,00€     

Saldo cash -3.298,17€             -1.770,00€     

Saldo reserveringen -3.298,17€             -1.770,00€     

Bijdrage aan eigen vermogen -€                      -€              


