
Notulen jaarvergadering OR 19-11-2019 

Aanwezig: Annelies Theunissen, Germa van Hulst, Marieke van Boekel, Sabine Wieland, Karin Broers, 

Kelly Uijen, Eva Janssen, Tanja Hofmans-Willems, Gertjan Tommel, Maartje Wijnen, Marieke van 

Nuland, Annelies Pernot, Sabine Coppens, Saskia Geurds, Joyce Pekel, Christel Schraven.  

1. Opening 

Karin opent de vergadering en heet iedereen welkom.  

Er is een ingevoegd punt. Rezie is aan het einde van het vorige schooljaar gestopt als voorzitter. Karin 

wil haar taak graag overnemen. De OR wil hiervoor graag toestemming hebben van de aanwezige 

ouders. Alle aanwezige ouders gaan akkoord.  

Er zijn ook twee leden (Germa en Bianca) die einde van dit schooljaar stoppen, omdat hun kinderen 

volgend jaar niet meer op deze school zitten. We zijn nog op zoek naar twee nieuwe leden. Een van 

deze functies is penningmeester. Als je interesse hebt, dan kun je dit aangeven bij een van de OR 

leden. 

2. Goedkeuring notulen jaarvergadering 2018 

De notulen van vorig jaar worden goedgekeurd. Helaas stonden deze niet meer op de site van 

Wingerd. Eva geeft aan dat als de OR gegevens op de site wil hebben, we dat per mail kunnen 

doorgeven. 

3. Inhoudelijk jaarverslag 2018-2019 

Dit schooljaar heeft de ouderraad met volledige bezetting gefunctioneerd. De OR bestond uit 8 

leden: 

Rezie van Summeren Voorzitter 

Marieke van Boekel Secretaris 

Germa van Kesteren  Penningmeester 

Bianca de Vaan, Annelies Theunissen, Sabine Wieland, Kelly Uijen en Karin Broers. 

Namens het team is Erna het aanspreekpunt. De OR heeft het afgelopen schooljaar 5 maal 

vergaderd. Eva wordt per mail op de hoogte gehouden en de OR maakt tussendoor met Eva een 

afspraak om dingen/punten die er leven te bespreken.  

Tijdens het afgelopen schooljaar zijn er een aantal onderwerpen aan de orde geweest en zo nodig 

heeft er overleg plaatsgevonden met het team, directie of MR. 

*In samenwerking met het team is er een bijdrage geleverd aan de organisatie van jaarlijks 

terugkerende schoolactiviteiten zoals Sinterklaasfeest, carnaval, schoolreisje. De organisatie van deze 

activiteiten is door de OR en het team gedaan.  

*Ook de luizencontrole is door de OR in samenwerking met hulpouders georganiseerd. 



*De schoolfotograaf is geregeld door Nanda Burgers. 

*Er heeft per mail een evaluatie met de groepscontactouders plaatsgevonden. Dit vanwege 

tijdgebrek van alle ouders. 

*Voor groep 8 is een fotoboek gemaakt door de OR.  

*Er is een aantal kledinginzamelingsacties Bag2School geweest. Er is veel ingezameld wat leidt tot 

een grote opbrengst. 

*De jaarvergadering van de OR heeft plaatsgevonden op 20-11-18 en de notulen hiervan zijn 

gepubliceerd. 

Terugkijkend mogen wij tevreden zijn! Wij bedanken alle betrokkenen, het team, de directie en de 

ouders die actief meegewerkt hebben binnen de school, het bestuur en de MR voor de inzet en 

samenwerking. 

Gertjan Tommel vraagt wat er uit de evaluatie met de groepscontactouders is gekomen. 

Annelies geeft aan dat er 2 punten naar voren kwamen: Het is van belang dat iemand toegang heeft 

tot een computer om de zaken te regelen voordat hij/zij zich voor deze taak aan meldt. 

Op het einde van het schooljaar kwamen diversen activiteiten (afscheid juf/meester/conciërge) 

allemaal bij elkaar en werd het te druk om dit in zo’n korte tijd te regelen. 

De vraag is of er dit jaar weer Cluster Contact Ouders (CCO’s) zijn. Tanja geeft aan dat er een mail uit 

is gegaan in de bovenbouw naar alle ouders wie de CCO’s zijn. De ouders van de bovenbouw geven 

aan dat ze niks hebben ontvangen. Tanja zal nagaan wat er fout is gegaan in parnassus. Eva zal een 

algemene mail eruit sturen naar de onderbouw en bovenbouw met daarin de CCO’s vermeld.  

Gertjan Tommel vraagt of ook de contactgegevens van de CCO’s daarbij vermeld worden. Dat is wel 

zo makkelijk als je contact wil leggen met een van de ouders. Eva gaat de CCO’s vragen of dit mag.  

4. Financieel jaarverslag 2018-2019 en begroting 2019-2020 

 



 

Germa licht het financieel overzicht toe. Iedereen heeft de vrijwillige bijdrage betaald vorig jaar dus 

dat is super fijn! 

De kledingactie heeft weer goed geld opgeleverd, ruim € 1251-.  

LEVO heeft geen kosten vorig jaar gemaakt en dit jaar is er geen LEVO groep meer. Ze gaan dit in een 

andere vorm verder voortzetten. 

Germa licht de begroting toe en geeft aan dat er nog een reserve van  € 4800,- is. 

Saskia Geurds en Wendy Willems hebben als kascommissie controle gedaan en zullen dit volgend 

jaar ook gaan doen. Zij zijn akkoord met de cijfers. Waarvoor dank dat zij dit gedaan hebben! 

We hebben dit jaar een stelpost gemaakt (zie sterretje) voor een aantal activiteiten. De activiteiten 

worden dit jaar anders geregeld. De werkgroep zal eerste een plan uitwerken met een kostenplaatje 

en dit voorleggen aan OR. De OR neemt hier een beslissing over. 

Gertjan Tommel stelt een vraag over de bijdrage van het schoolreisje. Germa licht toe dat er voor 

schoolreisje en kamp groep 8 een vast bedrag staat.  

5. Activiteiten Ouderraad dit schooljaar 

Karin geeft het woord aan Eva om eerst toe te lichten wat de school van de OR dit jaar verwacht. 

6. Mededelingen vanuit het schoolbestuur 

Eva geeft aan dat er veel ouders vorig jaar op school zijn geweest met de ouder informatieavond. Het 

plan om het initiatief voor het regelen van de schoolactiviteiten bij de juffen neer te leggen is goed, 

maar het loopt nog niet zoals we het wensen. De activiteiten vinden plaats onder schooltijd, dus de 

school is verantwoordelijk. Een werkgroep bestaat uit 2 leraren, 2 OR leden en 1 ouder. Het 

probleem met het organiseren zit erin dat het moeilijk is om de werkgroep bij elkaar te krijgen. De 

werkgroep komt een paar keer samen en maken dan een plan en een kosten plaatje. De OR kan dan 

kijken om akkoord te geven over de kosten. 

Joyce Pekel geeft aan dat er al draaiboeken zijn voor alle activiteiten. Eva zegt dat dat klopt maar dat 

het team ook zelf daar een draai aan wil geven. Het team wil samen met de ouders een activiteit 

regelen en niet alleen de OR.  



 

Joyce Pekel geeft aan dat ze geen ouderhulplijst heeft gezien. Eva legt uit dat na afloop van de 

informatieavond in september jl. er een markt was om zich in te schrijven voor alle activiteiten. Joyce 

geeft aan dat ze zich nu niet heeft kunnen inschrijven en vraagt waar ze dat alsnog kan doen. Ook 

hebben dus alle ouders die er niet waren zich niet in kunnen schrijven. Eva zegt dat ze alsnog zich kan 

opgeven bij haar. Marieke geeft aan dat Eva heeft gezegd dat ze na de informatieavond nog een mail 

eruit zou doen naar alle ouders met daarin de mededeling dat ze zich in kunnen schrijven voor de 

activiteiten, maar deze mail is nooit verzonden. 

Ouders geven aan dat er teveel verandering in 1 keer op de Wingerd is. Alle oude goede 

werkmethodes zijn er niet meer, geen Wingerdblad, een nieuwe website, geen ouderhulplijsten naar 

alle ouders, activiteiten regelen in een ander jasje. En dit alles terwijl er in de bovenbouw eerst rust 

moet komen, daar zijn al zoveel veranderingen en de kinderen lopen achter met lesstof. Eerst de 

focus op rust krijgen binnen de school en dan pas meer werk bij de leerkrachten neerleggen.  

Christel geeft aan dat er ook onvrede is bij de kinderen. 

Karin Rijntjes geeft aan dat er vanuit de OR al is aangegeven dat er minimaal 1 lid uit de OR aanwezig 

moet zijn bij een werkgroepoverleg en dat dit tot op heden nog niet werkt. Er worden nog afspraken 

ingepland zonder de OR.  En voorbereidingen van de activiteiten worden te laat opgestart. 

Christel geeft aan dat ze het erg kwalijk vind dat ze hier moet horen dat de LEVO is opgeheven. Ze wil 

graag samenwerken, maar daar is nog steeds niet over gepraat.  

Saskia Geurds geeft aan dat Eva in haar mailcontact duidelijker moet communiceren wat de redenen 

zijn  van een genomen besluit. Nu krijg je alleen een mededeling zonder redenen.  

De OR geeft aan waarom laat je de OR niet de activiteiten regelen zoals dat was. Geef de OR het 

initiatief terug en laat de leerkrachten daarbij aansluiten. Laat de leerkrachten eerst wennen en 

lesgeven.  

7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

8. Afsluiting.  

Karin geeft aan dat de school heeft aangegeven dat we de OR jaarvergadering volgend jaar kunnen 

combineren met de MR en/of spreker met school, zodat er een hogere  opkomst van ouders is. 

Ook zal de OR een enquête gaan rondsturen naar alle ouders over wat zij van de OR verwachten en 

over hoe zij de activiteiten willen zien.  

Alle ouders dank voor de komst en hopelijk tot volgende keer. Notulen komen op de site van 

Wingerd te staan. 

 

 


