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Agenda jaarvergadering OR & MR 25 september 2019, aanvang 20.00 uur: 
 

1. Opening en welkom 
 

2. Goedkeuring verslag jaarvergadering 27-9-2018 
 

3. Jaarverslag ouderraad 
 

4. Financieel jaarverslag 2018-2019 en begroting van 2019-2020  
 

Inkomsten van de incasso’s lopen terug. Deze lijn zet zich voort, dus is een punt van 
aandacht. Daarnaast een teruglopend kind aantal.  
Activiteiten, kerst is duur uitgevallen door een andere invulling. Komend jaar zal dit 
budget lager zijn.  
Carnaval is duurder, door aanschaf nieuwe medailles. Komend jaar weer binnen 
budget.  
Kosten OR hoger door samenvoeging van categorieën.  
Totaal ietsje meer uitgegeven dan begroot, maar verwaarloosbaar.  
Flink bedrag op spaarrekening, we zijn bezig met hiervoor een bestemming te vinden.  

 
5. Verslag kascontrole door Maartje van de Ven en Caroline Gerritsen en verkiezing 

nieuwe kascontrole commissie.  
Het zag er allemaal netjes, geordend en goed georganiseerd uit. Prima dus.  
Nieuwe kascontrole 2020: Maartje van de Ven en Linsy van de Ven.  

 
6. Stemming over incasso ouderbijdrage naar 1 x per jaar i.p.v. gespreid over 2 x per jaar 

vanaf 2020 - 2021. 
Als OR hebben we een zakelijke rekening met flinke bankkosten. Voor elke incasso 
betaal je ook. Graag de kosten laten dalen. Andere scholen binnen Skobos hebben ook 
maar 1 x per jaar een incasso. Daarom een stemming om de jaarlijkse incasso naar 1 x 
per jaar maken.  
Indien dit voor personen financiële problemen veroorzaakt, kun je altijd in overleg met 
de penningmeester om in termijnen te betalen. Dit zal ook vermeld worden bij de 
aankondiging van de incasso.  
Voorstel is unaniem aangenomen.  

 
7. Verkiezing Ouderraad 

Aftredend en niet herkiesbaar:   
Sylvie van Beers 
Suzanne Aarts 
Linsy van de Ven 
Laura Maldonado 
 
Aftredend en herkiesbaar: 
Linda Smits 
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Marsja van Bijsterveldt 
 

      Nieuwe kandidaten:  
 Conny Neggers 
 Willem Aarts 

Sandra Bullens 
Chantal van Loon 
 

Wij heten de nieuwe leden Conny Neggers, Willem Aarts, Sandra Bullens en Chantal  van 
Loon van harte welkom als nieuw lid van de ouderraad. Aftredende leden worden hartelijk 
bedankt voor hun bijdrage en inzet de afgelopen jaren. 
                             
8. Jaarverslag medezeggenschapsraad  

 
9. Rondvraag 

 
10. Sluiting 20.35 uur.  

 
 
 


