
 
 

Notulen Jaarvergadering Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  woensdag 18 september, Aula school 

Aanwezig:  Renée Oremus (RO), Jaimie Milburn (JM), Saskia Ariëns (SA), Bonita Perebooms 

(BP). Karin van Kooten-Molenaar (KvKM), Sintha Sie (SSi), Barbara Dijksterhuis, 

(BD), Kirsten Bonke (KB) en Chantal Pronk-Sporrel (CPS)    

   

Afwezig:  Desiree Stoffels-van Pieterson (DSvP) en Susan Zijlstra (SZ)   

 

 
1. Opening 

  

Sintha opent de vergadering, naast de OR leden zijn er geen geïnteresseerde ouders en 

is er één lid van de kascommissie aanwezig. 

  

De notulen van de jaarvergadering van 2019 worden geheel doorgenomen. Er zijn verder 

geen vragen over de notulen van vorig jaar en derhalve zijn de notulen van afgelopen 

jaar aangenomen. 

  

2. Jaarverslag 2018 – 2019 

  

De OR heeft de volgende projecten ondersteund/georganiseerd: 

  

- Enquête ouderhulp, naar aanleiding van het schooljaar 2017/2018 hebben we de 

hulpouders na sluitingsdatum van inschrijving een mail gestuurd ter bevestiging en 

bedankt voor hun inschrijving. Aantal weken voor de desbetreffende activiteit is er een 

mail uitgegaan vanuit de OR om ouders te laten weten, wanneer we op hun hulp konden 

rekenen. 

  

- Scholierenveldloop 

- Vijver onderhoud door hulpouders 

- Sinterklaas 

- Jaarlijkse kerstborrel 

- De kerstmusical, met medewerking van enkele ouders/leerkrachten opgezet 

- Tijdens de Kinderboekenweek kwamen de schrijvers, Harmen van Straaten, Tineke       

Honingh en Marieke Smithuis 

- Verkleedfeest voor de hele school 

- Schoolfeest – extra huur van spellen met betrekking tot het schoolfeestthema 

- Sponsorloop 

- P.r. met betrekking tot open ochtend, door middel van flyers op te hangen in Uithoorn 

- Verzorgen van de avondvierdaagse, pauzepunten met medewerking van ouders 

- Dit jaar geen softijs, maar 2x waterijs om uit te delen 



- Muziekochtend bij Mama Coelia 

- Bedankje voor het team door middel van een taart 

- Ouderbedankje aan het eind van het schooljaar 

  

Wisseling/toevoeging van leden: Sintha als penningmeester, Kirsten en Barbara 

 

Aangeschaft: 

  

- Hesjes voor hulpouders bij evenementen 

- Wiscollect 

- Keukenspullen aangevuld 

- Doos voor kamp met knutselspullen 

- Knotshockey 

 

  

3. Planning 2019 – 2020 

  

- Kit (Tropeninstituut) staat weer op de planning 

- Extra boeken voor de schoolbieb 

- Onderzoeken naar mogelijkheden voor het opknappen van het schoolplein 

- Knik arm voor de tv op de gang, die de OR gaat gebruiken voor informatie van de OR 

  

Voortzetten van de algemene activiteiten die de OR elk jaar op zich neemt. 

  

  

4. Financieel jaarverslag 2018 – 2019 / begroting 2019 – 2020 

  

In 2018-2019 is het penningmeesterschap overgedragen van S.C. Huijgen naar S.D. Sie. 

De boekhouding is per 26/1/2019 overgedragen. 

 

Inkomsten & reserveringen: 

De ouderbijdrage was vastgesteld op EUR 38,- per leerling (geen korting bij meerdere 

kinderen uit 1 gezin). Sinds dit schooljaar is de school samen met de Ouderraad over 

gegaan op Wiscollect om de ouderbijdrage te innen. Door nog onbekendheid met het 

programma en de daarbij behorende ‘kinderziektes’ is de ouderbijdrage later dan 

normaal gefactureerd. Rekening houdend met deze opstartproblemen waren de 

inkomsten lager ingeschat. Er heeft een aantal leerlingen die pas na 1 januari 2019 op 

school kwam de ouderbijdrage betaald. Dit had onder andere te maken met dat er per 

abuis een factuur in Wiscollect was aangemaakt, die de ouders zagen bij het betalen van 

het schoolreisje. De bedragen van deze leerlingen zijn gerestitueerd, tevens is met 

Wiscollect besproken hoe dit te voorkomen. De inkomsten uit de ouderbijdrage waren 

ten opzichte van de begroting 117%: 

  

  

 



Wiscollect 198x volledig, 2x de 1e termijn (2017-2018: 133) 

Zelf overgemaakt: 6 (2017-2018: 24) 

Ten onrechte betaald: 3 (2 via Wiscollect, 1 zelf overgemaakt) 

Aantal facturen die betaald zijn: 82% (2017-2018: 74% van de gezinnen) 

Betaling van schoolgeld via Wiscollect sluit vanaf 1 jan voor nieuw instromende kinderen 

en diens ouders. 

  

Er was EUR 2076,34 in kas aan het begin van het financiële jaar. Hiervan is EUR 940,- 

gereserveerd voor de driejaarlijkse excursie naar het KIT (Koninklijk Instituut voor de 

Tropen). 

  

Uitgaven: 

Vrijwel alle uitgaven zijn ruim binnen budget gebleven: 

  

Stamgroepgeld (41%): 

De teamleden zijn gedurende en aan het einde van het schooljaar herinnerd om dit 

budget te gebruiken. Desondanks is het ruim onder budget gebleven. Ook was er voor 10 

klassen begroot, 1 klas is echter halverwege het jaar verdeeld over de andere klassen. 

  

Ondersteuning lesmateriaal (61%) 

Er zijn nieuwe bibliotheekboeken aangeschaft en kookattributen (waaronder een 

staafmixer). Er zijn relatief weinig kosten gemaakt voor de expressie en ondersteuning 

van de ateliers. 

  

Excursies (92%): 

Ook dit jaar is een bedrag gereserveerd voor de excursie naar het KIT (EUR 940 van 

vorig jaar en EUR 940 van dit jaar). Daarnaast is Mama Coelia uitgenodigd. 

  

Activiteiten/ Feesten (80%): 

De kosten voor de activiteiten zijn binnen het budget gebleven, behalve het 

verkleedfeest. Dit wordt verklaard door dat het verkleedfeest was begroot voor onder- 

en middenbouw, maar uiteindelijk een feest was voor de hele school. Daarentegen zijn er 

geen kosten gemaakt voor het Paasfeest. 

Het was dit jaar niet nodig om ouders te vragen om een kleine bijdrage voor eventuele 

afscheidscadeaus. Deze kosten zijn begroot door de OR. 

  

Sportevenementen (83%): 

De uitgaven zijn ruim binnen budget gebleven. Een aantal activiteiten ging niet door, 

zoals het schoolvoetbal, schoolhandbal en schaken. Niet begrote uitgaven zijn een 

knotshockeyspel (te gebruiken op kamp en Koningsspelen) en hesjes voor de hulpouders 

tijdens de diverse activiteiten. De hesjes bleken een groot succes; plan is dan ook om 

meer hesjes aan te schaffen in het volgende jaar. 

  

 

 



Algemeen (177%): 

Bedankje hulpouders was ruim binnen budget. Het budget voor de representatiekosten 

is ruim overschreden. De Ouderraad vond het belangrijk om het schoolteam in het 

zonnetje te zetten, vanwege hun inzet in dit dynamische schooljaar. 

  

Kosten (69%): 

De kosten voor Wiscollect en bestaan uit een abonnement (welke worden gedeeld met de 

school) en de kosten per transactie (via Mollie). 

  

Projecten (94%): 

Er is een knutseldoos voor kamp aangeschaft. Tevens zijn er schrijvers op bezoek 

geweest tijdens de Kinderboekenweek. Er was geen financiële ondersteuning vanuit de 

Ouderraad nodig voor de luchtverfrissers. 

  

Conclusie en plan: 

Doordat de inkomsten beduidend hoger waren dan ingeschat en vrijwel alle uitgaven ruim 

binnen budget zijn gebleven, is de balans positief geëindigd. 

Momenteel heeft de OR een bedrag van ongeveer EUR 5000 op de bankrekening staan, 

waarvan ongeveer 2000 Euro is gereserveerd voor het KIT (2019-2020). 

Het doel is om al het ontvangen geld indirect aan de kinderen terug te geven, waarbij 

rekening wordt gehouden met de financiële middelen (ongeveer 1600 Euro), die nodig 

zijn om de eerste maanden de kosten te kunnen dekken. De overgehouden 3000 Euro is 

meer dan gewenst. 

Dit betekent dat er komend jaar meer geld over is voor eenmalige projecten. De 

Ouderraad heeft hier diverse ideeën over, welke onder andere in de jaarvergadering 

besproken zullen worden. 

Daarnaast valt op dat bedragen die gebudgetteerd zijn, niet worden uitgegeven. Plan is 

om komend jaar de coördinator van elk evenement goed in te lichten over het budget, 

evenals de leerkrachten en stamgroepouders over het klassenbudget. 

 

Na stemming onder de OR leden is de begroting 19-20 is goedgekeurd. 

  

5. Verslag kascommissie 

  

Ronald en Stefan hebben naar de cijfers gekeken en zijn akkoord. 

Kascommissie zal volgende kas voor het laatst controleren. OR moet op zoek naar nieuwe 

kascommissie. 

  

 

 

6. Samenstelling Ouderraad 

  

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Stephanie, penningmeester. 

 

 



Samenstelling ouderraad, op dit moment zitten in de Ouderraad: 

 

Desiree Stoffels-van Pieterson (Voorzitter), Sintha Sie (penningmeester), Karin van 

Kooten Molenaar (secretaris), Saskia Ariëns, Renée Oremus, Bonita Perebooms, Susan 

Zijlstra, Kirsten Bonke en Barbara Dijksterhuis (leden). 

 Naast de ouders is er één teamlid die namens het team in de OR zit; Chantal Pronk-

Sporrel. 

 

Het bestuur is herkozen zonder tegenkandidaten. 

 

  

7. Rondvraag en sluiting 

 

Ouderbijdrage blijft EUR 38.- en wordt eind oktober uitgestuurd naar beide ouders of 

verzorgers via Wiscollect en in januari de herinnering en een eventuele 2de termijn. In 

februari/maart zal de laatste keer Wiscollect uitgestuurd worden. 

 

 

 

Karin sluit de vergadering om 20:39uur. 

 

 

De eerstvolgende reguliere OR vergadering is op 6 november. 

 


