
 
 

 

 

 

 

 

Ouderraad Jozefschool 

Notulen OR Jaarvergadering: donderdag 14 januari 2021 
 
Aanwezig: Ellen Neelissen (voorzitter), Bas Maarse (Penningmeester) Ester Kamps (Secretaris) Nina 

Bosse (Team), Maartje Osterkamp (Team), Antoine Zwagerman (directie), Sabine Evripidou, 

Marjolein Verboom, Patricia Stevens, Michel Post, Fleur Bosse, Silvia Koolbergen, Jany 

Vreeken, Marije Peters 

 4 ouders 
 

Afwezig: Marleen Korevaar, Stephanie Smits, Joyce Curiere, Anneke Levarhrt, Bettine Clemens, 

Cartana Godschalk, Repko de Looze, Bianca de Groote, Tarita Bax 

 
 

1. Opening: 

 De voorzitter opent de teams-vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn 4 ouders aanwezig. Ook 

is vanuit de directie Antoine Zwagerman aanwezig.  

 
2.  Vaststellen van de agenda: 

 Er zijn geen wijzigingen/opmerkingen over de agenda 

 

3. Notulen vorige jaarvergadering dd 17 oktober 2019 

 Notulen zijn goedgekeurd. 

 

4. Aftreding leden, benoeming nieuwe leden 

 Toetreding: Stephanie Smits, Tarita Bax en Joyce Curiere 

 Aftreding: Martijn Verschuren, Jennifer Smit, Margo Lambooij, Barbara Essenberg en Marije Piet 

 

5.  Overzicht commissies: 

 Vooralsnog is de “bezetting in alle commissies goed, maar een paar extra leden in de OR zijn 

welkom, dit omdat er komend jaar een aantal leden de OR gaan verlaten.  

 

6.  Financieel Overzicht 2019/2020 & begroting 2020/2021: 
 De OR maakt elk jaar een begroting. 

Bas geeft aan hoe de balans eruitziet eind van schooljaar 2019/2020 en laat de begroting zien voor 

schooljaar 2020/2021. Geen verdere opmerkingen/vragen over financiële stukken over 

Boekjaar 2019/2020.  

 Kascontrole: 

Jaarlijks dient een kascommissie de kas te controleren, deze kascommissie bestaat uit 2 leden, Dhr 

Keessen en Dhr van Diemen, De kascontrole heeft nog niet plaatsgevonden. Bas initieert dit. 

 Activiteiten en Corona: 

Wij zijn ons ervan bewust dat de activiteiten dit schooljaar mogelijk anders zullen verlopen dan 

andere jaren i.v.m. COVID-19. De school en de ouderraad zullen deze activiteiten gaan organiseren 

met in achtneming van de vastgestelde regels omtrent COVID-19. Op deze manier kunnen de 

kinderen toch genieten van alle activiteiten. 

Mochten er onverhoopt toch activiteiten niet door kunnen gaan dan zal de ouderraad samen met de 

school bekijken wat er met de niet gebruikte ouderbijdrage gaat gebeuren. Gedeeltelijke restitutie 

van de ouderbijdrage naar u als ouder(s)/verzorger(s) is uiteraard ook één van de opties. 

 
 

7. Jaarverslag OR 



 
 

 

 

 

 

 

Ouderraad Jozefschool 

 In de getoonde powerpoint zit een presentatie van de diverse activiteiten die de OR organiseert aan 

de hand van foto’s.  

 

8. Rondvraag: 

 Chantal (ouder): vraagt of er eventueel vanuit de OR online een activiteit kan worden georganiseerd 

mocht de lockdown langer duren. Eventueel kan daar dan de ouderbijdrage voor gebruikt worden. 

VZ geeft aan dat dit zal worden besproken in de OR vergadering die volgt na deze jaarvergadering en 

koppelt dit daarna terug aan Chantal. 


