
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Opening  

Mirjam opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom namens het bestuur. Speciaal welkom voor 
de potentiële leden van de OR die hier vanavond aanwezig zijn.  
  

2. Mededelingen 
- Vanuit het bestuur is Mélisande voorlopig afwezig vanwege haar gezondheid. 
-  Jan wil de Ouderraad bedanken voor de inzet het afgelopen jaar. Ondanks Corona, is alles door 
 gegaan, soms in aangepaste vorm. De meest recente activiteit was de Braderie als afsluiting van 
 alle Lustrum activiteiten. Dat was een fantastisch feest voor leerlingen, ouders en leerkrachten. 
 Gezien de trend dat het aantal vrijwilligers afneemt in het verenigingsleven, wil Jan benadrukken 
 dat we als Ouderraad trots mogen zijn dat ze bij heel veel activiteiten leidend en organiserend is 
 en daar is de dank en waardering vanuit Het Baken groot voor. 
-  Er zijn vanavond geen ouders aanwezig, anders dan ouders die lid zijn van de Ouderraad, 
 Medezeggenschapsraad of interesse hebben in de Ouderraad.  
  

3. Notulen ALV 20-21  
De notulen worden vastgesteld zoals opgesteld.  
  

4. Jaarverslag Ouderraad 20-21 
Het jaarverslag wordt vastgesteld zoals opgesteld. 
  

5. 
  

Concept jaarverslag Ouderraad 21-22 
Mirjam licht de belangrijkste zaken uit het jaarverslag toe.  
-  Meeste activiteiten zijn op ‘normale wijze’ doorgegaan, sommige activiteiten op alternatieve wijze 
 omdat er op dat moment corona-maatregelen van kracht waren.  
-  Naast reguliere activiteiten, is vorig jaar ook bijzondere aandacht geweest voor dag van de 
 leerkracht. Ondanks dat Ouderraad primair voor de kinderen is, wilde de Ouderraad de 
 leerkrachten een hart onder de riem steken en hen bedanken dat zij zich ondanks de vele uitval 
 zijn blijven inzetten voor de kinderen. 
-  Vorig jaar is afscheid genomen van 5 OR-leden.  
 

6. Financieel jaarverslag 21-22 
Arno licht toe dat de inkomsten afhankelijk zijn van de vrijwillige ouderbijdrage die door ouders wordt 
betaald. De aflopen jaren zien we dat er minder bijdragen worden betaald. Is niet problematisch gezien de 
reserves, maar wel iets waar we alert op zijn en proberen zoveel mogelijk aan te doen. Er is ook dit jaar 
geen verlies gemaakt, de Ouderraad is financieel gezond.  
 
Arno licht de belangrijkste zaken uit het financiële verslag toe.  
 
-  Per saldo winst van €1266,95. Goed uitgangspunt en biedt mogelijkheid om iets extra’s te doen.  
-  Aantal zaken heeft geen doorgang gevonden, waaronder muzische vorming. Hierdoor minder 
 uitgegeven dan verwacht. De meeste commissies hebben volgens begroting hun middelen 
 besteed. Enkele commissies wat minder, enkele commissies wat meer. 
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Vragen en opmerkingen vanuit de aanwezigen: 
- De betalingsbereidheid blijkt iets af te nemen. Het is goed om bij de start van het schooljaar, of op 
informatieavonden voor de ouders te laten weten dat de OR bestaat, wat deze doet voor de kinderen en 
waar het geld aan wordt uitgegeven. Dit is zeker een goede tip, die het bestuur meeneemt. Er zijn ideeën 
geopperd om de activiteiten te visualiseren, bijvoorbeeld in een filmpje.  
 
- Is er een maximumbedrag vastgesteld tot waar het bestuur de reserves laat groeien? We begroten vrij 
conservatief, dat is een gegeven. Er is geen maximaal bedrag vastgesteld tot waar we de reserves laten 
groeien. Vorig jaar kwam de discussie op gang om een extra activiteit/ cadeau aan te bieden waar 
leerlingen en de school wat aan hebben. Ideeën hiervoor zijn altijd welkom en de financiële ruimte is er. 
  

7. Goedkeuring financieel jaarverslag 21-22 door de kascontrolecommissie 
Kim van Vliet geeft een korte toelichting namens de kascontrolecommissie. De commissie heeft de 
stukken bekeken en volledig inzicht gekregen in de administratie. Steekproefsgewijs zijn er bonnen 
gecontroleerd. Er zijn geen onrechtmatige zaken geconstateerd. De kascontrolecommissie heeft de 
begroting en het financieel jaarverslag daarmee goedgekeurd. Wendy en Kim hebben de maximale twee 
jaar deze taak uitgevoerd. Er zijn dankzij Kim twee nieuwe ouders bereid gevonden de kascontrole over te 
nemen.  
 

8. Begroting 22-23 
Dit jaar is uitgegaan van een iets lager aantal leerlingen en een iets lager aantal betaalde ouderbijdragen. 
Bij drie commissies is het budget verhoogd ten opzichte van vorig jaar.  
 
- Muzische vorming; vanwege het opheffen van de stichting is de OR nu zelf verantwoordelijk voor het 
vormgeven van het kunst & cultuur aanbod. Door het wegvallen van de stichting, waardoor onder andere 
het grootschalig inkopen van voorstellingen niet meer mogelijk is, worden er op deze post extra kosten 
verwacht.  
- Sint; het budget voor deze commissie is verhoogd. Dit heeft te maken met de inflatie en de verwachte 
hogere uitgaven.  
- Schoolbibliotheek; het budget voor deze commissie is vergroot. Dit heeft te maken met de duurder 
wordende boeken.  
 
Vragen en opmerkingen vanuit de aanwezigen: 
- Er is wederom geld begroot voor het lustrum. Is dit voor het volgende lustrum? Ja. 
 
- Sociaal fonds; hier wordt geld voor begroot, eigenlijk sparen we dit bedrag dus omdat er geen gebruik 
van wordt gemaakt, klopt dit? Er wordt op dit moment door enkele leerlingen gebruik gemaakt van het 
sociaal fonds. Ieder jaar wordt nu een reserve opgebouwd voor niet betalende ouderbijdrage en deze 
komt op de balans terecht als een reserve. Dit is inmiddels een aardig bedrag om tegenvallers op te 
vangen. Het is in feite een vestzak – broekzak kwestie aangezien de reserve ook aan het eigen vermogen 
kan worden toegevoegd.  
 

9.  Ouderbijdrage 22-23 ter vaststelling 
Voorgesteld wordt om de ouderbijdrage gelijk te laten zijn met die van vorig jaar.   
 
€32,00 bij automatische incasso. €33,50 bij zelf overmaken.  
€10,00 bij automatische incasso voor kinderen die na januari instromen. €11,50 bij zelf overmaken.  
 
De bedragen worden vastgesteld zoals voorgesteld.  
 

9. Korte vooruitblik 22-23 
De OR hoopt dat alle activiteiten dit jaar door kunnen gaan, zoals de leerlingen en ouders dat gewend 
waren. De OR let hierbij uiteraard op de geldende corona-maatregelen mochten die er zijn en overlegd in 
dat geval met school wat de mogelijkheden zijn.  
 

10. W.v.t.t.k. & rondvraag 
- Jan geeft aan dat alle scholen in NL, een Corona-protocol moeten opstellen. Mocht er opnieuw een golf 
met besmettingen komen, is het onderwijs hierop voorbereid. Voor vier categorieën (matig-zeer ernstig) is 
een scenario opgesteld en liggen de plannen dus klaar indien nodig. De wens is uiteraard dat zoveel 
mogelijk open zijn.   



11. Sluiting 
Mirjam sluit de vergadering en dankt iedereen voor de aanwezigheid.  

 


