
Notulen jaarvergadering oudervereniging 
Donderdag 17 september 
Aanvang 20.00 uur  
 
Aanwezig: Kim, Caroline, Sanne, Mascha, Anne, Ingrid, Els, Marielle, Joyce, Daniella 
Afwezig: Britta 
 

1. Welkom allemaal door de voorzitter. Deels van de aanwezigen is fysiek aanwezig, te weten 
het dagelijks bestuur. De overige leden zijn digitaal ingelogd vanwege Corona maatregels. 
Het huidige bestuur wordt voorgesteld door de voorzitter.  

2. De voorzitter geeft het voorwoord op het jaarverslag. 
3. De penningmeester neemt het jaarverslag door. En er wordt een toelichting gegeven op de 

begroting voor het komende jaar. De ouderbijdrage blijft ongewijzigd. 
4. Sanne Caroline, Mascha en Anne zijn allen aftredend en herkiesbaar, zij blijven bestuurslid 

van de OV. Marielle en Joyce zijn aftreden en niet herkiesbaar. Daniëlla treedt nieuw aan 
binnen het bestuur. Zij zal gelijk de taak van secretaris overnemen. Britta zal de taak van 
penningmeester overnemen. Laura zal komend jaar meedraaien in de OV en als 
klassenouders van groep 1/2/3B. Iedereen gaat akkoord met deze bezetting. 

5. We nemen afscheid van Joyce en Marielle. Bedankt voor jullie inzet. Els spreekt een 
dankwoord namens het team. 

6. Geen vragen voor de rondvraag.  
 
 
Einde vergadering 
  



Aansluitend overleg OV voor blijvende leden. 
 

 De activiteiten voor komend jaar worden verdeeld. Een overzicht wordt bijgevoegd. 
o Het doel is ondanks alles de activiteiten zoveel mogelijk door te laten gaan. 
o Per activiteit wordt bekeken wat de omstandigheden zijn en wat de richtlijnen voor 

dat moment zijn. 
o We gaan geen intekenlijst naar de ouders versturen aangezien er toch geen ouders 

op school mogen komen 

 Het jaarlijks etentje wordt voor nu vooruitgeschoven tot een nader te bepalen  datum aan 
het einde van het schooljaar afhankelijk van de ontwikkelingen rondom Corona. 

 Via de mail zal de geheimhoudingsverklaring wordt verstrekt. Graag deze zo snel mogelijk 
ondertekenen en retour naar Daniëlla doen per mail of even afgeven. 

 
 


