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1.  Opening 
Annika opent om 19:35 de vergadering en heet iedereen welkom. 
Als eerste wordt Manon Wenning- van der Linden bedankt voor inzet voor de ouderraad in de 
afgelopen jaren waarin zij ook een aantal jaren het secretarisschap op zich heeft genomen. 
Ook van uit het schoolbestuur ontvangt zij hiervoor een attentie in de vorm van een mooie bos 
bloemen. 
 
Omdat door een miscommunicatie het jaarverslag incl. bijlagen nog niet openbaar is verspreidt, 
wordt er een kleine leespauze ingelast zodat de aanwezige alsnog de gelegenheid krijgen om deze 
door te lezen. 
 
 
2.  Vaststellen agenda 
Door Arjan is de agenda opgesteld en zal verder worden aangehouden tijdens deze vergadering. 
 
 
3.  Notulen vorige vergadering 
De notulen van de vorige gehouden OR-vergadering van het afgelopen schooljaar, zijn niet aanwezig 
maar worden tijdens de volgende ouderraadsvergadering besproken. 
Dit jaar is voor de eerste keer een jaarverslag opgesteld over het afgelopen jaar. In dit verslag is 
afgezien van het voorwoord ed. een overzicht opgemaakt van de activiteiten welke het afgelopen 
jaar op De Vlinder zijn georganiseerd door de Ouderraad, dit mede om te laten zien wat er met de 
ouderbijdrage allemaal wel niet wordt georganiseerd. 
 
 
4.  Financieel jaaroverzicht 
Eva heeft ook dit jaar weer een kostenoverzicht opgesteld met alle kosten welke het afgelopen jaar 
2017/2018 zijn gemaakt a.d.v. de activiteiten welke zijn georganiseerd. 
Daarbij heeft Eva ook een budgettering opgesteld voor het lopende schooljaar 2018/2019 
Er ontstaat een discussie waarbij het in grote lijnen gaat of beide documenten voldoende inzicht 
geven over de beheersbaarheid en welke kosten, uitgaven ed. inzichtelijk moeten zijn. Ten 
overvloede; de getallen zijn verder correct. 
Eva geeft aan dat de beide documenten nog uit de overleving zijn van de vorige penningmeester 
maar uiteraard aangepast kunnen worden. 
In het kort wordt besloten dat alles openbaar moet zijn, zowel de inkomsten, de uitgaven, de 
bankstanden maar ook de reserveringen voor de komende jaar cq jaren. 
Eva zal dit in overleg verder uitwerken en voor een vernieuwd overzicht en ook dit document zal 
openbaar gemaakt worden via de website van De Vlinder. 
Eva maakt zich wel zorgen over het aantal ouders welke de ouderbijdrage niet betalen en dat elk jaar 
het veel inspanning kost om dit toch voor elkaar weten te boksen. En, echt, elke euro is hard nodig. 
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Marije. 
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5.  Vaststellen Ouderbijdrage 
Ook dit jaar is de ouderbijdrage vastgesteld op € 40,- per kind, dit ondanks dat alle prijzen van 
materialen die nodig zijn voor de activiteiten omhoog zijn gegaan. 
Elk jaar wordt gekeken of dit bedrag nog voldoende is om alle activiteiten door te laten gaan. 
Ook vorig jaar is door de ouderraad weer een waslijst van leuke, gezellige en leerzame georganiseerd 
en om dit te blijven doen is elke bijdrage hard nodig, van elk kind. 
 
 
6.  Indeling Activiteiten 
Arjan heeft een lijst opgesteld met de activiteiten welke elk jaar weer terugkomen, zoals de goed 
heilig man, Kerst, Carnaval, Pasen etc. 
Tijdens de vergadering wordt deze lijst met de aanwezige verder ingevuld voor het lopende 
schooljaar. 
Voor alle activiteiten geldt dat ouders, en hoe klein of groot hun inzet ook is, altijd welkom zijn om te 
komen helpen bij het inrichten/opstellen/weghalen/opruimen tijdens deze activiteiten.  
Schroom als ouder niet om een handje te helpen, doe het gewoon want het wordt ontzettend 
gewaardeerd door ons maar het belangrijkste, de kinderen. 
 
Het Vlinderfeest is net geweest en wordt kort besproken. Iedereen vond het een succes en zeker de 
moeite waard om dit te herhalen. Suzanne geeft aan dat dit wel de bedoeling is, maar dat de datum 
nog bepaald moet gaan worden. 
Maar het Vlinderfeest is een mooi voorbeeld dat vele handen tot een mooi feestje kunnen leiden. 
 
 
7.  Data’s vergaderingen Ouderraad 
De datums voor de ouderraad zijn nog niet vastgelegd. Annika geeft aan dat dit door het bestuur op 
korte termijn zal worden en kenbaar zullen worden gemaakt. 
Nagekomen bericht; De volgende datums zijn geprikt: 
Ouderraad:  Wo 21 nov – Wo 23 jan – Wo 27 maart – Wo 22 mei – Di 25 juni      allen om 19:30 uur 
Algemene Ouderraadvergadering:  Woensdag 18 september 2019                                  om 19:30 uur. 
 
 
8.  Huishoudelijk regelement 
Om de documenten van de Ouderraad een zelfde uitstraling te geven, heeft ook het huishoudelijke 
regelement een ander gezicht gekregen. 
Deze wordt door de voorzitter en secretaris getekend en zal gelijktijdig met de notulen van deze 
vergadering gedeeld worden via de website van de school en/of Social Schools. 
 
 
9.  Mededelingen 
De opbrengst van het Smeltfeest is reeds bekend gemaakt via Social Schools en bedroeg ca. € 1.160,- 
De opbrengst van de Sponsorloop is nog niet bekend omdat nog niet alle gelden binnen  zijn. Zodra 
dit wel het geval is zal Suzanne dat via Social Schools bekend maken. 
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10.  Afscheid/Start 
Omdat Manon al eerder had aangegeven dat zij zou gaan stoppen met de ouderraad, is bij de vorige 
ouderraad vergadering (eind vorig schooljaar) een nieuwe secretaris benoemd vanuit de leden van 
de ouderraad. Dit is Arjan (Hageman) geworden, de vader van Daan uit groep 7. 
Annika wenst hem veel succes toe. 
Maybritt Klein Schiphorst en Nesreen Saeed geven aan de ouderraad te willen versterken en zijn 
hierbij lid geworden van de Ouderraad.  Van harte welkom allebei. 
 
 
11.  Rondvraag 
Er wordt een vraag gesteld hoe de ouderraad omgaat wanneer een leerkracht of lid van de 
ouderraad gaat trouwen, een kind krijgt, afscheid ed. Omdat er een aantal verschillende meningen 
zijn wordt er een stemronde gedaan waarbij de uitslag vóór luidt, dus voor het geven van een 
presentie bij dit soort gelegenheden. Het bedrag wordt vastgesteld op € 20,- per gebeurtenis. 
Arjan vraagt aan Suzanne of er navraag gedaan kan worden of de Stichting Tabijn digitaal ruimte ter 
beschikking kan stellen voor het slaan van documenten ed. van de Ouderraad. Suzanne zal navraag 
doen. 
 
 
12.  Sluiting 
Door de discussie over het punt 4, het financiële heeft deze vergadering langer geduurd dan 
voorgenomen, maar om 21:06 sluit Annika de vergadering en bedankt iedereen voor zijn bijdrage. 
 
 
a.  Lijst van aanwezigen 
Annika Snijders (voorzitter) 
Manon Wenning-van der Linden (aftredend secretaris) 
Arjan Hageman (nieuwe secretaris -notulist) 
Eva Mendez Lopez (penningmeester) 
Daniëlle Bon (lid) 
Arah Breet (lid) 
Lotte Dupuis (lid) 
Marjolein van der Klooster (lid) 
Nesreen Saeed (nieuw lid) 
Maybritt Klein Schiphorst (nieuw lid) 
Suzanne Pauw (directeur) 
Bart ten Hagen 
Marije Bosman 
Sarah Elfferink 
 
Ruta Dicke (lid - afgemeld) 
 
Afgetreden tijdens schooljaar 2017/2018 
Manon Wenning- van der Linden. 

------------------------------einde------------------------------ 
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