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JAARVERSLAG OUDERRAAD 2021-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. Alle ouders met een kind op het van Maerlantlyceum zijn automatisch lid 
van de oudervereniging. De ouderraad vormt het bestuur van deze vereniging. 
 
 
1) Opening 
De algemene ledenvergadering van 29 oktober 2021 wordt gehouden via Teams vanwege de 
coronamaatregelen.  
 
Aanwezig tijdens de online vergadering: Marion McCormack, Hetty Groesbeek, Linda Willemsen, Claudia 
Hoppenbrouwers, Nicole van Overveld, René Eijsbouts, Jasia Janssen, Frederique Boerlage, Rob Meurders 
en Anton Scheffers. 
 
Afgemeld: Marie-José van Eekelen 
 
Notulen van de vorige vergadering worden zonder wijzigingen vastgesteld. 
 
2) Jaarverslag 
Verslag is iets anders omdat het een vreemd jaar was, met alle coronamaatregelen. Jaarverslag wordt 
doorgesproken (zie bijlage). Er zijn geen verdere op- of aanmerkingen en het jaarverslag wordt als zodanig 
vastgesteld. 
 
3) Financieel jaarverslag 
We starten met het behandelen van de afrekening van afgelopen jaar. Hierbij spelen 2 zaken: we hebben 
een eigen Rabobank-rekening en een tegenrekening bij het van Maerlantlyceum. Inkomsten waren de 
ouderbijdragen á 4 euro per kind. De uitgaven betroffen o.a. de thema-avonden, fotoboek en chocomel en 
kosten voor de ouderraad en bankkosten. Hierbij hebben we bewust meer uitgegeven dan onze inkomsten, 
om in te teren op ons te grote eigen vermogen. Dit doen we de komende jaren ook zo, tot we op een 
acceptabel niveau zitten.  
 
Na het uitsplitsen van een post wordt de jaarrekening verder zo geaccepteerd door de leden. 
 
4) Begroting 2021-2022 
De penningmeester toont de begroting en het verwachtte inkomen. Er zijn vragen over het leerlingaantal 
en uitleg over de oninbare ouderbijdragen. Dat zijn inderdaad onzekerheden, maar het nettobedrag klopt 
meestal wel aardig. 
 
De beide grote reserveringen voor het jubileumfeest en het kunstwerk worden ook als reservering i.p.v. 
uitgaven in het budget opgenomen. Komende OR-vergadering bespreken we met school of de hoogte van 
de bedragen blijft staan. 
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5) Verslag kascommissie 
Kascommissie zit op school. De penningmeester gaat zorgen voor ontslag voor het afgelopen financiële jaar 
van de kascommissie. Ook goed voor een volgende nieuwe penningmeester. Geen verdere op- of 
aanmerkingen. 
 
 
6) Verkiezing nieuwe bestuursleden 
Een nieuwe verkiezing is nu niet nodig i.v.m. het aantal leden (zie bijlage A). Er is nog ruimte voor meer 
leden in de ouderraad. De leden die vorig jaar in de ouderraad zaten gaan ook dit jaar door in de 
ouderraad. OR-leden geven toelichting over wat de ouderraad nu doet. Een van de aanwezige ouders geeft 
aan interesse te hebben in deelname aan de ouderraad en wordt uitgenodigd voor de volgende 
vergadering. 

 
 
7) Rondvraag en sluiting 
 
Vraag: zorgen we voor structurelere aansluiting van MR-oudergeledingen en ouderraad? Besluit: de 
deelnemende OR-leden gaan voor- of nabespreken rondom de MR-vergaderingen. 
Vraag:  a.s. vrijdag zouden we lekkers gaan uitdelen met Sinterklaas. Hoe doen we dat nu met de 
maatregelen? De voorzitter vraagt na op school wat we met 3 en 23 december doen. 
Vraag: De informatieavond is erg chaotisch verlopen, veel te druk, teveel mensen kwamen opdagen die niet 
waren aangemeld, en locatie was ook lastig te vinden tussen hoofdgebouw en de Jacob. Presentaties 
waren heel goed, maar door drukte en irritatie (en corona-onveilig gevoel) was het lastig om de informatie 
op te nemen. M.n. de start was vervelend. Besluit: doornemen met school bij a.s. OR-vergadering. 
 
 
OR overleg 
Het volgende OR-overleg staat gepland voor 20 december 2021.   
 
 
 
Eindhoven, november 2021 
Nicole van Overveld, secretaris  
 
 
Bijlage A – quote uit de Statuten (opvraagbaar bij ouderraad) over ledenaantal OR 
 
Artikel 7 
 
1. Het bestuur bestaat uit ten minste zeven (7) leden. 
De bestuursleden worden benoemd, geschorst of ontslagen door de ledenvergadering. 
Een bestuurslid kan te allen tijde ook zelf ontslag nemen. 
Het einde van het lidmaatschap houdt tevens het einde in van het bestuurslidmaatschap. 
 
2. Bestuursleden worden gekozen voor de duur van drie (3) jaar en zijn voor eenzelfde periode herkiesbaar. 
Nieuwbenoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats van hun voorganger in. 
 
3. De benoeming van bestuursleden kan geschieden uit een of meer bindende voordrachten (kandidaatstellingen). 
Tot het opmaken van zodanige voordrachten zijn bevoegd zowel bestuur als vijf leden. 
De voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping voor de ledenvergadering meegedeeld. 
Een voordracht van vijf of meer leden moet ten minste drie dagen voor de betreffende ledenvergadering schriftelijk 
bij het bestuur worden ingediend. 
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4. Bij een vacature in het bestuur wordt daarin voorzien in de eerstvolgende ledenvergadering of tussentijds na 
schriftelijke raadpleging van de leden. 
 
5. lndien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 van dit artikel vermelde getal is gedaald, blijft het bestuur 
bevoegd. 
Zodra het aantal bestuursleden echter is gedaald tot drie (3), is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een 
ledenvergadering te beleggen, 
waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt. 
 
6. De bestuursleden verdelen onderling de functies van voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. 
Tevens worden vervangers aangewezen voor de respectieve functies van secretaris en penningmeester. 
 
7. Bestuursbesluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. 
Een geldig besluit kan slechts genomen worden, wanneer meer dan de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. 
Een bestuurslid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander bestuurslid doen uitbrengen. 
Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk. 
De secretaris draagt er zorg voor, dat de genomen besluiten worden genotuleerd. 
Deze besluitenlijst wordt door het bestuur vastgesteld. 
 
8. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo vaak als de voorzitter of twee andere bestuursleden dit nodig vinden. 
Als regel wordt er elke twee maanden een bestuursvergadering gehouden. 
 
9. Leden van de vereniging hebben als toehoorder toegang tot de bestuursvergaderingen, zij hebben daarin een 
adviserende stem. 
  
 
 


