
 Concept: Notulen Algemene Leden Vergadering Ouderraad 2018 11sept 2018 

vanuit Ouderraad: Nienke Riemersma (voorzitter), Anne Hanschke (notulen, secr OR), Arno Meijer 
(penningmeester), Corinne de Vries (ledenadministratie), Barbara in t Veld, Ingeborg Vijverberg, 
Ivana Mikulic, Margriet van Velzen, Esther Poldervaart, Mirjam Hill, Brigitte Young On, Yvonne 
Monster 
vanuit het Baken: Jan Noorlander , Elles van der Gaag,  Karin van der Zon 
Ouders: 1 moeder (groep 8) 

 
1. Opening en mededelingen 
Nienke Riemersma  opent de vergadering en heet iedereen welkom.  
 
2. Vaststellen notulen algemene ledenvergadering 2017-2018, d.d. 11 september 2017 
 
Er zijn geen op- en/ of aanmerkingen op de notulen. De notulen worden zonder wijzigingen 
goedgekeurd. 
 

Schooljaar 2017-2018 
 
3. Goedkeuring jaarverslag 2017-2018 
 
Nienke neemt het jaarverslag door. Alle OR activiteiten en de bijbehorende commissies worden 
toegelicht in het verslag. Schooljaar 2017/2018 was een regulier jaar, en dit jaar was er geen 
lustrumviering. 2020 zal weer een lustrum jaar worden. 
 
Aan het begin van het jaar is er kritisch gekeken naar de bezetting van de commissies en de hulp die 
de ouderraad wel of niet kan bieden. Avondvierdaagse kost veel werk, maar wel iets minder dir jaar 
omdat er niet is gevraagd om NAW gegevens die verwerkt moesten worden. Terugloop van 
structurele ouderhulp voor de OR lijkt een lichte trend te worden. 
 
De ouderraad heeft zich verdiept in de AVG en hier zijn de nodige stappen in gezet. Ook wij 
verwerken persoonsgegevens en zullen ons moeten houden aan die nieuwe wet. Het proces van 
facturatie en ledenadministratie en de gegevens van de OR leden is beschreven door het bestuur.  
Wat verwerken we en hoe gebruiken we het? Doen we het veilig en zijn alle gegevens nodig? 
Verwerken van onnodige gegevens is er uit gehaald. Op dit moment wordt het systeem van de 
ledenadministratie bekeken. Deze voldoet niet helemaal  en is onpraktisch, mogelijk volgt een ander 
systeem.  
 
Opmerkingen over het jaarverslag: nog aanpassen 2 vrijwilligers PER DAG bij de schoolbieb. 
Benaming van de mediatheek vervangen voor schoolbieb. Als deze punten aangepast zijn is  het 
verslag  verder unaniem goedgekeurd. 
 
4. Goedkeuring financieel verslag 2017-2018 en goedkeuring kascontrolecommissie 

Er is een  negatief resultaat van ruim 200 euro op de begroting. Er was een groter verlies begroot. De 
reden hiervan is dat commissies binnen of zelfs ver onder budget zijn gebleven. Dit jaar was er een 
extra pot voor de sint, kerst en carnaval om uit te geven aan duurzame versiering. Deze is volledig 
besteed.  Posten die minder hebben uitgegeven als begroot zijn: bestuurskosten, lief en leed, OR 
geld. Bijzonderheden: laatste schoolweek is pas na het afsluiten van dit jaar binnen gekomen en staat 
daarom dit jaar op 0 maar is voor schooljaar 2018/2019 dubbel begroot. 

Zoals altijd zijn alle reserves weer afgeboekt volgens de begroting, zoals het lustrum, luizenzakken en 
t-shirts. 
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Dit jaar hebben iets  meer mensen ouder- en/of excursiebijdrage betaald in vergelijking met 
schooljaar 2017/2018. 98,5 % heeft betaald. 1 keer is er gebruik gemaakt van het sociaal fonds. 

De penningmeester int ook het excursie geld voor het Baken. Dit is dus geen OR geld. Ook hier is een 
negatief resultaat. De excursies waren dit jaar iets duurder en is dus wat eigen vermogen 
opgenomen. Ook dit was vooraf zo begroot.  

Kascontrole: heeft plaatsgevonden, geen bijzonderheden. De kascommissie heeft het financieel 
jaarverslag geaccordeerd. 
 

Schooljaar 2018-2019 
 
5.   Vaststellen nieuwe leden OR 2018-2019 
 
Geen aanmeldingen gekregen. 
 
6. Vaststellen commissies en activiteiten 2018-2019 
 
De commissies blijven ongewijzigd, er zijn geen dingen die gemist worden of eraf moeten. 
 
7.  Vaststellen begroting 2018-2019 en bedrag Ouderbijdrage 2018-2019 
 
De ouder bijdrage blijft  €32 per jaar en €33,50 indien er geen gebruik wordt gemaakt van een 
automatische incasso. De begroting is vrij constant en ook dit jaar weer  opgesteld met 600 
leerlingen als uitgangspunt.  
Bijzonderheden: 

- Verschil is dat er voor kerst, sint en carnaval geen extra post voor duurzame versiering is. 
- Laatste schoolweek dubbel zoals hierboven beschreven. 
- Nieuw systeem ledenadministratie valt eventueel onder bestuurskosten 
- Muzische vorming is mogelijk te hoog begroot (dit jaar is besloten om nog maar 1 

voorstelling te doen ipv voorheen 2 per jaar) 
 
8. Benoeming Kascontrolecommissie 2018-2019 
 
Michael Slagt en Marga Herselman  hebben zich weer opgegeven op voor de kascontrolecommissie 
voor volgend jaar.  
 
9.  Rondvraag en sluiting 
 
Jan: Opvallend is dat er weinig ouders naar de ALV zijn gekomen, muv de OR-leden. Lijkt overall de 
trend op het Baken. Jammer maar van de andere kant is het ook een goed teken. Als het niet goed is 
zijn er meer mensen. Het Baken waardeert onze inzet enorm!  
Aan tafel werd nog gesproken over het feit dat ‘de harde kern’ van de ouderraad versterking kan 
gebruiken. Daarentegen is het deze dames het afgelopen jaar wel gelukt om veel hulp te krijgen van 
andere ouders. Dit bij versieren, opruimen, kado’s inpakken. Dus al met al weinig zorgen over de 
betrokkenheid van de ouders op het Baken!  
 
De voorzitter hoopt op een goede voortzetting ook dit jaar, dankt een ieder voor zijn / haar 
aanwezigheid en sluit de vergadering. 


