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JAARVERSLAG OUDERRAAD 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Algemeen  
De ouderraad (OR) heeft als doelstelling bij te dragen aan een goede samenwerking tussen de ouders, 
leerlingen, leerkrachten en directie van de school. Zij fungeert tevens als klankbord voor de schoolleiding 
en de medezeggenschapsraad. 
 
 
1) Opening 
De algemene ledenvergadering van 26 oktober 2020 wordt gehouden via Teams wegens de coronasituatie. 
Aanwezig tijdens de online vergadering: Marion McCormack, Marie-José van Eekelen, Hetty Groesbeek, 
Linda Willemsen, Claudia Hoppenbrouwers, Nicole van Overveld, René Eijsbouts en Jasia Janssen. 
 
 
2) Jaarverslag 
Geen op- of aanmerkingen. Het jaarverslag wordt vastgesteld en staat reeds op de website. 
 
 
3) Financieel jaarverslag 
Het financieel jaarverslag is duidelijk voor het bestuur. Er is overgegaan naar een Rabobank rekening. Per 
rekening is een opsplitsing gemaakt in het jaarverslag. Afgelopen jaar is € 1.600 gespendeerd. Dit is minder 
dan verwacht i.v.m. uitgestelde zaken door corona. Het financiële jaarverslag moet nog door de 
kascontrole. Het resterende bedrag schuift door naar budget 2020/2021. 
 
 
4) Begroting 2020-2021 
Een typfoutje in het schooljaar wordt gecorrigeerd, zo ook het woord cadeaubonnen (regel 23). Het 
kunstwerk en jaarfeest in het kader van de reunie zijn doorgeschoven naar dit schooljaar. Het kunstwerk 
lijkt door te gaan, ook met de geplande nieuw-herbouw. Het saldo is nu hoog, toelichting wordt gegeven 
dat dit komt door jarenlange opbouw van het saldo. Nuttige en substantiële, blijvende, uitgaven hebben 
daarom voorkeur. Voorstel om ouderbijdrage op € 4 te houden. Begroting wordt vastgesteld. 
 
Alternatief voor schoolfeest wordt besproken aangezien dit een flinke post is op de begroting, 
aanzwengelen door OR is prima, maar keuze voor een alternatief is aan school. Vraag te stellen aan 
Emmeken (actie). 
 
 
5) Verslag kascommissie 
Geen verdere op- of aanmerkingen. 
 
 
6) Verkiezing nieuwe bestuursleden 
Een nieuwe verkiezing nu niet nodig i.v.m. het aantal leden. Nicole van Overveld en Jasia Janssen worden 
welkom geheten als nieuwe leden.  
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De verdeling van taken:  
- Secretaris: Nicole 
- Voorzitter: Marion 
- Penningsmeester: werving nodig. Tot die rol ingevuld is neemt René waar 

 
 
7) Rondvraag en sluiting 
 
Virtuele lessen 
Er is onduidelijkheid over virtuele lessen volgen indien een leerling niet “corona-ziek” is, maar wel online de 
lessen kan volgen. Het advies is om Emmeken en Alexia een e-mail te sturen om het onderwerp aan te 
kaarten. Online lessen bieden kansen voor zieke en/of geblesseerde leerlingen, ook na corona, de regels 
graag verduidelijken.  
 
OR overleg 
Het volgende OR overleg staat gepland voor 14 december 2020. Een aantal punten worden vast besproken 
tijdens de ALV:  

- Modern voorbeeld statuut: is opgevraagd bij collega scholen. 
- Luchtcirculatie en ventilatie bij Aloysius: onderzoek gaat plaatsvinden. In de kelder worden enkel 

A&T lessen gegeven. Praktijklessen naar Aloysius, hopelijk voor of na kerst. Gymen blijft buiten. Er 
vindt overleg plaats wat te doen als het te koud wordt. 

- Schoolplan is via een nieuwsbrief gecommuniceerd. Uitgebreidere mail volgt. 
- Notulen mogen op de website. 
- Kerstviering is op 18 december. Indien ouderhulp nodig is horen we dat nog. 
- Vraag van ouder over de temperatuur in de klassen. OR reageert pas nadat school daar een 

uitspraak over doet.  
 
 
 
Waalre, november 2020 
Jasia Janssen, tijdelijk notulist 
 


