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Jaarverslag schooljaar 2021-2022 
 
De jaarvergadering is gehouden op 21 september 2021. Er zijn meerdere wijzigingen in de 
Ouderraad. Jolanda Brouwer neemt afscheid als secretaris en OR-lid, zij wordt vervangen door 
Denise Tomassen. Wendy de Bruin neemt afscheid als OR-lid. Anne van Es, Sabrina van Breukelen 
en Stefanie Lamme treden toe als algemeen lid. De samenstelling is dit schooljaar als volgt: 
 
Margreet van der Does (voorzitter) 
Kareliene Pouw (penningmeester) 
Denise Tomassen (secretaris) 
Anne van Es (algemeen lid) 
Sabrina van Breukelen (algemeen lid) 
Stefanie Lamme (algemeen lid) 

  
 De kascontrolecommissie bestaat komend jaar uit Justin Bakx en Wendy de Bruin. 
 

De OR heeft zich gedurende het schooljaar beziggehouden met de gebruikelijke activiteiten zoals het 
sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, carnaval, afscheidsavond groep 8, kleutermusical, 
schoolreisjes, avondvierdaagse en kaartjes bij het Vormsel en Communie. Afhankelijk van de activiteit 
organiseert de Ouderraad de gebruikelijke activiteiten geheel of gedeeltelijk of wordt er voor een 
financiële bijdrage gezorgd. 
 
Hieronder volgt puntsgewijs een overzicht van de belangrijkste zaken van het afgelopen jaar waar de 
OR bij betrokken is geweest: 
 

• Er is dit schooljaar acht keer vergaderd. Een vergadering ter voorbereiding op de ALV en zeven 
algemene vergaderingen. Bij acht vergaderingen was iemand van het team aanwezig. Zes 
vergaderingen hebben online plaatsgevonden.  

 

• De jaarvergadering was op 21 september 2021 en deze had inclusief de OR-leden, directie en 
team twaalf aanwezigen. De vergadering kon weer live plaatsvinden. Tijdens de 
jaarvergadering is er besloten om de ouderbijdrage van €47,50 per kind gelijk te houden.  

 

• De OR heeft in vrijwel alle nieuwsbrieven een stukje geschreven om de ouders op de hoogte te 
houden van de zaken waarmee we bezig zijn. Tevens is de OR druk geweest met het actief 
werven van nieuwe leden, om de continuïteit van de OR te waarborgen. Met drie nieuwe leden 
kunnen we vaststellen dat dit goed gelukt is.  
 

• Dit schooljaar is er bij grote activiteiten wederom een nauwe samenwerking geweest met de 
Horizon (bijvoorbeeld bij het Sinterklaasfeest). Voor het Sinterklaasfeest zijn dit jaar nieuwe 
versieringen en decorstukken gekocht en gemaakt door ouders. Ook is er een regelmatig 
samengewerkt met de (klassen)ouders bij de uitvoering van activiteiten.  

 

• Dit jaar heeft de OR de Avondvierdaagse gesponsord door de kosten per leerling voor z’n 
rekening te nemen. De OR had reservegelden die hiervoor ingezet konden worden. Volgend 
jaar wordt er qua planning rekening gehouden met de cito-week, dat viel dit jaar samen. 

 

• Vanwege COVID-19 zijn er activiteiten iets aangepast zoals o.a. carnaval en de kerstviering. De 
OR heeft het schoolteam hierbij ondersteund. Voor carnaval heeft de OR dit jaar de 
leerkrachten getrakteerd op kwakbollen. 
 

Er is dus weer veel werk verzet om het voor onze kinderen nog leuker te maken op de Notenbalk. 
Uiteraard bedanken we alle vrijwilligers voor de ondersteuning die we hierbij gekregen hebben. Alleen 
met het bestuur van de oudervereniging zouden we niet alle activiteiten kunnen ondersteunen.  
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