
 

 

Wat: Verslag openbare vergadering van de 
Ouderraad 

 
 

Wanneer: Woensdag 21 oktober 2020, 20:00 uur 

Aanwezig: 

Margaretha Soepboer (voorzitter OR); 
Elisabeth Vogelzang-Van der Leest (EV);  
Kim Borgman (KB); 
Stephan de Groot (penningmeester OR); 
Brechtje Haarsma (BH); 
Janneke van der Wal (JvdW); 
Patrick Da Costa Gomez (PdCG); 
Anna Dam (secretaris OR); 
Tytsje Schievink (TS); 
Anja Westra (AW); 
Janke de Haan(JdH); 
Danaïa Tuinenga (DT); 
Karel Beke (directeur); 
Gerrit Zandbergen (voorzitter MR); 
Janny Toonstra (lid kascommissie). 

 

 
  

1. Opening  
De voorzitter heeft iedereen welkom bij deze digitale openbare vergadering van de 
ouderraad. 
 

2. Mededelingen   
Er zijn geen mededelingen.  
 

3. Jaarverslag 
De voorzitter licht het jaarverslag mondeling toe. De directeur geeft complimenten over het 
transparante en overzichtelijke jaarverslag. 
 

4. Financieel overzicht en vaststellen begroting 
De penningmeester licht het financieel overzicht toe. Het komt er samengevat op neer dat de 
OR geld heeft overgehouden maar toch sprake is van een verlies vanwege de aanschaf van 
het nieuwe afscheidscadeau voor groep 8 van de komende jaren. Die kosten worden dit jaar 
in één keer betaald terwijl dit voor meerdere jaren geld. Als je die kosten niet mee zou 
rekenen zou er over 2019-2020 euro 1500,- over zijn.  
 
Daarnaast is ook sprake van een overschot op de schoolreisjes. Dit komt met name omdat 
het COA heeft betaald voor dit schooljaar zonder dat de schoolreisjes hebben 
plaatsgevonden. Voor twee schoolreisjes zijn wel kosten gemaakt omdat de aanbetalingen 
niet terug werden gegeven. 
 
Vervolgens wordt de begroting 2020-2021 door de penningmeester toegelicht. Vanwege het 



 

overschot en het onzekere einde van vorig jaar is het voorstel dit jaar geen ouderbijdrage te 
innen. Er is genoeg geld over van vorig jaar. Daarnaast is het ook nog maar zeer de vraag wat 
er dit jaar allemaal wel/niet kan doorgaan. 
 
De directeur informeert naar de hoogte van de post ouderbijdrage in de begroting 
2020-2021 als deze niet wordt geïnd. De penningmeester legt uit dat dit gaat om de reserves 
die over de afgelopen jaren zijn opgebouwd. Daarnaast geeft de directeur aan dat in de 
begroting 2020-2021 aan de kant van de inkomsten nog de bijdrage van het COA kan worden 
opgenomen voor de AZC-leerlingen. Dit zal de penningmeester nog toevoegen aan de 
begroting. Tenslotte geeft de directeur aan de OR mee dat de verwachting is voor het 
schooljaar 2021-2022 er een drastische daling komt in het leerlingenaantal. Hier zal de OR 
rekening mee moeten houden. Dat zal met name gevolgen hebben voor de inkomsten. In de 
uitgaven zal dit ook enigszins merkbaar zijn, echter de prijzen blijven ook stijgen. Ze zijn dus 
niet tegen elkaar op te heffen. 
 

5. Kascommissie 
Namens de kascommissie licht Janny Toonstra toe dat de boekhouding er netjes en op orde 
uit zag. Voor de rest wordt verwezen naar de ondertekende verklaring van de volledige 
kascommissie (Janny Toonstra en Bart Kempenaar). Het advies van de kascommissie wordt 
overgenomen, aan het bestuur van de OR wordt décharge verleend. 
 

6. Vaststellen jaarlijkse ouderbijdrage 
Conform het voorstel wordt de ouderbijdrage op nul vastgesteld voor het schooljaar 
2020-2021. Dit zal worden gecommuniceerd in dit verslag en via een korte tekstbijdrage in de 
Tillegraaf. Dat zal de penningmeester aanleveren. 
 

7. Samenstelling ouderraad 
De volgende wijzigingen doen zich voor vanuit ‘t Partoer: Janneke van der Wal stopt en 
wordt vervangen door Neeltje Schat. Patrick Da Costa Gomez stopt met de tijdelijke 
vervanging van Danaïa Tuinenga omdat zij weer terug is van verlof. Janneke en Patrick 
worden door de voorzitter bedankt voor hun inzet.  
 
Volgend jaar zullen er ook veel wijzigingen in de oudergeleding van de OR plaatsvinden, de 
OR besteed hier al aandacht aan. 
 

8. Mededelingen van 't Partoer 
De directeur doet de volgende mededelingen: 
- Het is bijzonder dat er binnen het team of bij kinderen nog geen sprake is geweest van 
corona. Er zijn nu twee ouders die het hebben (gehad) en die hun kinderen om die reden ook 
thuis (hebben ge)houden. Desondanks is de afgelopen weken wel geoefend met het 
afstandsonderwijs. Dat moet je blijven oefenen om daar ervaring mee te houden. 
- Morgen is er overleg met Singelland of hun gebouw weer open is voor de kerstviering. 
- Het 25 jarige jubileum vieren staat voor dit jaar wel weer op de agenda, maar het is de 
vraag natuurlijk of en hoe dat door kan gaan. De ideeën liggen er nog steeds en hebben ook 
nog steeds waarde. Dus de draaiboeken kunnen zo uit de kast worden gehaald. 
- Het is de bedoeling om dit schooljaar in februari al helder te hebben hoe en wat we met de 
schoolreisjes kunnen doen. Uiteraard zal dit in overleg met het team en de OR plaatsvinden.  
- De MR heeft gezegd dat je dit jaar niet veel ouders bij de Sinterklaas-intocht moet hebben. 
Ook heeft de MR gezegd dat zwarte piet niet meer kan, er kan beter gekozen worden voor 
het volgen van het Sinterklaasjournaal. Het bestuur van Adenium en het bestuur van het 
PCBO heeft dat besluit ook genomen. Ook voor het kerstfeest geldt dat dit veilig moet 
plaatsvinden. 



 

 
 
Daarnaast licht Patrick Da Costa Gomez nog de afsluiting van groep 8 toe. Afgelopen jaar was 
een bijzonder jaar voor groep 8. Er is geprobeerd een zo goed mogelijk afscheid te regelen 
voor groep 8, ondanks de omstandigheden is dit wel gelukt. Het kamp kon helaas niet in 
Earnewâld doorgaan vanwege de coronamaatregelen, maar in plaats daarvan hebben de 
kinderen wel 2 mooie sportieve dagen gehad. De samenwerking met het bedrijf uit 
Earnewâld is goed bevallen dus de bedoeling is om dat volgend jaar weer zo op te pakken 
(kamperen + activiteiten). 
 

9. Rondvraag  
Janneke van der Wal bedankt iedereen voor de samenwerking. De directeur bedankt de OR 
voor alle inzet. 
 

10. Sluiting  
De vergadering wordt om 20:45 uur gesloten. 

 

  

 


