
 

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de oudervereniging d.d. 21 september 2020 

 
1. Welkom aan alle aanwezige ( 8 …) ouders.  

We stellen onszelf eerst even aan elkaar voor. 
Fijn dat jullie er zijn. Jammer dat er niet meer ouders zijn gekomen. 

 
2. Samen nemen we het jaarverslag door. 

Vanwege de corona maatregelen zijn een aantal activiteiten niet doorgegaan. 
Opmerkingen tijdens de bespreking: 
- We zijn nog bezig met de vorming van een nieuw bestuur voor de Oudervereniging. We 

hebben echt wel wat mensen nodig die de kar willen trekken. 
- Sinterklaas was een leuk feest. De voorbereidingen voor dit schooljaar zijn begonnen. We 

moeten kijken hoe e.e.a. dit jaar gevierd kan worden. Het moet een mooi kinderfeest 
blijven …. 

- De Kerstviering was geslaagd. Ook hier spreken we over de viering van 2020. Met de 
aanwezige ouders bespreken we wat zij vinden van een gezamenlijke activiteit. Kan dat in 
deze tijd? De meningen zijn wat verdeeld. Eigenlijk zou het moeten kunnen als het buiten 
gevierd wordt en alle ouders hun eigen verantwoordelijkheid nemen m.b.t. het houden 
van voldoende afstand. De praktijk leert dat dat laatste moeilijk is. Als school willen we 
natuurlijk niet dat mensen het virus oplopen tijdens een activiteit van school. Het team 
neemt hier binnenkort een besluit over. 

- Carnaval was wat anders dan andere jaren. Alle kinderen bleven op school. Het was even 
wennen, maar een geslaagde viering. 

- Groep 8 had een minder geslaagd afscheid van de basisschoolperiode. Gelukkig kon de 
musical wel doorgaan en hebben ze een fijne dag in Bosbad Hoeven gehad. Deze week 
krijgen alle kinderen de registratie van de musical op een stickje. 

- Anders activiteiten zijn vanwege de Corona maatregelen niet door gegaan. 
- Het financieel overzicht wordt goedgekeurd. Margot bedankt voor het duidelijke 

overzicht. 
- Er is, door de afgelasting van activiteiten, geld over. Wat doen we daar mee? 
- BESLUIT:  

1. De ouderbijdrage voor het schooljaar 2020 – 2021 wordt vastgesteld op €21,00 per 
kind. 

2. Alle ouders die de ouderbijdrage van 2019-2020 betaald hebben, krijgen een 
korting van €10,00 op de bijdrage van 2020-2021.  

3. Alle ouders krijgen volgende week een brief. 
 

3. Rondvraag: Hoe kunnen we er voor zorgen dat meer mensen de ouderbijdrage betalen? Het 
is echt geen hoog bedrag ….. 
Samen kunnen we niet echt een redelijk antwoord vinden. We besluiten dat we ouders 
actiever gaan vragen om de bijdrage te voldoen. 
 

4. Sluiting. Iedereen wel thuis. 


