
 
 

Notulen Jaarvergadering Ouderraad ’t Startnest 
 

Datum:  woensdag 15 september, Aula school 

Aanwezig:  Karin van Kooten-Molenaar (KvKM), Sintha Sie (SSi), Barbara Dijksterhuis, (BD), 

Kirsten Bonke (KB), Chaska Wortel (CW), Brenda van Ommeren (BvO), Maddie 

Scheffel (MS), Dimphy Hengst (DH), Susan Zijlstra (SZ) en Chantal Pronk-

Sporrel (CPS).  

Afwezig:  Bonita Perebooms (BP) 

 
1. Opening 

  

Barbara opent de vergadering, naast de OR leden en het teamlid zijn er geen 

geïnteresseerde ouders en is er één lid van de kascommissie aanwezig. Verder is namens 

de school geen afgevaardigde aanwezig. 

  

De notulen van de jaarvergadering van 2020 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 2020 – 2021 Voorzitter 

  

De OR heeft de volgende projecten ondersteund/georganiseerd: 

 

- Enquête ouderhulp, naar aanleiding van de planning voor het schooljaar 

2020/2021 hebben we de hulpouders na sluitingsdatum van inschrijving een mail 

gestuurd ter bevestiging en bedankt voor hun inschrijving. Vanwege de 

maatregelen i.v.m. Covid-19 hebben er minder activiteiten plaatsgevonden dan 

gepland en gehoopt. Hiernaast mochten er bij de activiteiten die doorgang 

konden vinden helaas geen hulpouders, buiten de OR, ingezet worden. 

 

- Scholierenveldloop (is niet doorgegaan) 

- Sinterklaas  

- Jaarlijkse kerstborrel (is niet doorgegaan) 

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

kon via livestream bekeken worden 

- De kerstviering zou plaatsvinden m.b.v. een cateraar voor de maaltijden voor alle 

leerlingen. Op het laatste moment kon ook dit geen doorgang vinden. 

- Voorleesontbijt (is niet doorgegaan) 

- Verkleedfeest voor de hele school (zou in alternatieve vorm plaatsvinden, op 

laatste moment toch niet doorgegaan) 



- Schoolfeest – voorbereiding reeds in 2019 gedaan (uiteindelijk niet door kunnen 

gaan) 

- Eieren verstoppen met Pasen 

- Koningsspelen – alternatieve vorm met een stormbaan en bootcamp 

- Circus op school – georganiseerd als groot alternatief voor de activiteiten die 

niet door konden gaan 

- IJsjes na afloop circus 

- Lief en leed pot – kaarten verstuurd naar langdurig zieke teamleden, tevens een 

bloemstuk bij de gedenkplek voor Joke namens OR, kinderen en ouders  

- Bedankje voor het team door middel van taarten 

- Ouderbedankje aan het eind van het schooljaar – vervallen door te late levering, 

wijzigt naar welkomstcadeautje of bedankje voor nieuwe schooljaar voor alle 

gezinnen. 

- Afscheidscadeau van 1 lid van de OR 

 

Aangeschaft: 

- Boeken voor bibliotheek; 

 

PLANNING 2021/2022 

- Er wordt gekeken naar een mogelijke nieuwe invulling van de Kinderboekenweek. 

 

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

 

4. Financieel jaarverslag 2020 – 2021 / begroting 2021 – 2022 Penningmeester 

(bijlage 1 jaarcijfers 20-21 en bijlage 2 nieuwe begroting jaar 21-22) 

  

Inkomsten & reserveringen: 

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

kinderen uit 1 gezin). Ook dit schooljaar werd gebruik gemaakt van Wiscollect om de 

ouderbijdrage te innen. De inkomsten uit de ouderbijdrage waren ten opzichte van de 

begroting 102%: 

 

 2020-2021 2019-2020 

Wiscollect 177 x volledig 188 

 4x de 1e termijn 3 

 1x 25 EUR  

Zelf overgemaakt: 2 2 

Onterecht betaald: 2  

Percentage betaalde 

facturen  

79% (o.b.v. 228 

leerlingen) 

80% 

 



Er was EUR 4986,56 in kas aan het begin van het financiële jaar. Hiervan was EUR 400,- 

gereserveerd voor het schrijversproject, welke elke 2 jaar plaatsvindt en dit jaar werd 

georganiseerd.  

 

Uitgaven: 

Ook dit schooljaar is een aantal activiteiten niet doorgegaan als gevolg van de 

maatregelen in verband met de Covid-19 pandemie. Dit betrof met name de 

sportactiviteiten. Desondanks kon een aantal activiteiten wel doorgaan en is het budget 

goed gebruikt. Het was één van de doelen naar aanleiding van het financiële jaarverslag 

van vorige schooljaren om het budget zo goed mogelijk te besteden. 

 

Vrijwel alle uitgaven zijn binnen budget gebleven: 

 

Stamgroepgeld (54%, 2019-2020 26%):   

Dit jaar is er meer gebruik gemaakt van het stamgroepgeld. Desondanks is nog steeds 

maar 54% gebruikt. Mogelijk dat de sluiting tijdens de lockdown hier ook mee te maken 

heeft. Ook komend jaar is het belangrijk dat de teamleden door het OR-lid vanuit het 

schoolteam gedurende het schooljaar worden geattendeerd om dit budget te gebruiken.  

 

Ondersteuning lesmateriaal (81%, 2019-2020 112%) 

Ook dit jaar is het budget goed gebruikt. Alleen het budget voor de ateliers is niet 

gebruikt. Dit heeft te maken met de maatregelen rondom Covid-19, waardoor er geen  

ateliers georganiseerd konden worden. 

 

Excursies (74%, 2019-2020 38%):   

Dit jaar konden er helaas geen excursies georganiseerd worden vanwege de Covid-19 

pandemie. Elke drie jaar wordt een excursie georganiseerd naar het KIT in Amsterdam. 

Deze excursie heeft in 2020 nog net kunnen plaatsvinden voordat de lockdown werd 

ingesteld. Dit jaar is weer een bedrag gereserveerd voor de excursie in 2022-2023. 

 

Activiteiten/ Feesten (74%, 2019-2020 64%):   

We hebben naar aanleiding van voorgaande jaren, de organisatoren per activiteit 

gevraagd een begroting te maken. Het effect is zichtbaar: het budget is per activiteit 

beter besteed. Omdat een aantal activiteiten niet door kon gaan vanwege de 

coronamaatregelen (verkleedfeest, schoolfeest, voorleesontbijt), is een deel van dit 

budget gebruikt voor de Koningsspelen. Derhalve is dat budget ruim overschreden. 

 

Sportevenementen (0%, 2019-2020 43%):   

De activiteiten konden geen doorgang vinden door de maatregelen rondom Covid-19.  

 

Algemeen (104%, 2019-2020 99%):   

Dit budget is licht overschreden. Reden hiervoor is dat meer is uitgegeven aan 

afscheidscadeaus voor vertrekkende OR leden, om op deze manier ‘stapelkorting’ te 

krijgen. Dit betekent dat er komend jaar minder budget nodig is, omdat we een deel van 

het cadeau al hebben aangeschaft.  



Daarnaast hechtte de OR veel waarde aan een bloemstuk i.v.m. het overlijden van Joke 

Woerde, namens de ouders, kinderen en OR. 

 

Kosten (104%, 2019-2020 80%):   

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

school) en de kosten per transactie (via Mollie). Het budget is overschreden, omdat een 

deel van de inkomsten teruggestort is. Twee leerlingen die na 1 januari 2021 zijn 

gestart, hebben de ouderbijdrage betaald, terwijl dit niet hoefde. Voor komend 

schooljaar zal met Wiscollect gekeken worden hoe dit voorkomen kan worden. 

Het overschot van 0,95 op de eindafrekening, komt doordat de factuur van Mollie 31-7-

2021 nog afgeschreven moet worden. 

 

Projecten (60%, 2019-2020 65%):   

Omdat in 2019-2020 veel activiteiten geen doorgang hebben kunnen vinden, wilde de OR 

graag een bijzondere activiteit organiseren van het overgebleven budget. Met veel 

succes heeft ‘Circus op school’ met de kinderen een prachtige circusvoorstelling 

gemaakt. Dit hebben we gefinancierd deels met overgebleven gelden van 2019-2020 en 

deels met het budget van een ‘eenmalig project’.  

 

Conclusie en plan: 

Er hebben meer leerlingen betaald dan begroot, waardoor de inkomsten hoger zijn 

uitgevallen.  

Een van de doelen van vorig jaar, was 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.  

Ondanks de Covid-19 maatregelen is dat dit jaar goed gelukt. Het is zelfs zo dat, zoals 

ook bedoeld was, de reserves het komende jaar iets lager zijn. De reserves blijven 

echter nog heel ruim. 

Komend schooljaar hopen we dat weer meer georganiseerd kan worden. Daarnaast is er, 

gezien de ruime reserves, ruimte voor eenmalige projecten. Hierbij kan gedacht worden 

aan trapversiering of meer groen in school. 

Mochten als gevolg van de Covid-19 maatregelen activiteiten niet doorgaan, zal de OR 

ook dit schooljaar zorgvuldig afwegen wat te doen met het budget.  

Voor de inkomsten is uitgegaan van 78% betalingen met een te verwachten 

leerlingenaantal van 228.  

Ook voor het komend jaar is van belang dat de stamgroepen goed op de hoogte zijn van 

het beschikbare budget en hier ook rekening mee houden.  

 

Sintha Sie 

(Penningmeester Ouderraad ’t Startnest) 
 

 

Na stemming onder de OR leden is de begroting 21-22 goedgekeurd. 

  

 



5. Verslag kascommissie 

  

Jolanda van Elst en Erik Wolbers hebben naar de cijfers gekeken en zijn akkoord. 

  

6. Samenstelling Ouderraad 

  

Afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van Desiree. 

Ook hebben wij 4 nieuwe leden verwelkomd: Dimphy, Brenda, Maddie en Chaska. 

Barbara heeft het voorzitterschap overgenomen van Desiree. 

 

Samenstelling ouderraad, op dit moment zitten in de Ouderraad: 

Barbara Dijksterhuis (Voorzitter), Sintha Sie (Penningmeester), Karin van Kooten 

Molenaar (Secretaris), Bonita Perebooms, Susan Zijlstra, Kirsten Bonke, Dimphy 

Hengst, Brenda van Ommeren, Maddie Scheffel en Chaska Wortel. (Leden). 

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

Sporrel. 

 

Het bestuur van Voorzitter, Penningmeester en Secretaris is herkozen zonder 

tegenkandidaten. 

 

  

7. Rondvraag en sluiting 

 

Geen vragen van de aanwezigen. 

Karin sluit de vergadering om 20:20uur. 

De eerstvolgende reguliere OR vergadering is op 6 oktober in de aula. 


