
 
 
 

 
 
 
 

Ouderraad Jozefschool 

Notulen OR Jaarvergadering: dinsdag 26 oktober 2021 
 
Aanwezig  Antoine Zwagerman (team), Ellen Neelissen (voorzitter), Ester Kamps 

(Secretaris), Bas Maarse (penningmeester), Sandra Lissenberg (team), Nina 
Bosse (team), Marjolein Verboom, Patricia Stevens, Silvia Koolbergen, Marije 
Peters, Renske Commandeur, Bianca de Groote, Bettine Clemens, Tarita Bax, 
Marleen Korevaar, 1 ouder 

 
Afwezig:          Cartana Godschalk, Anneke Levarht, Stephanie Smits, Renee Verduin, 

Jolanda Moolhuizen, Repko de Looze 
 
 
 
1. Opening: 

De voorzitter heet iedereen welkom op de jaarvergadering. Helaas is er een lage opkomst (1 
ouder), we denken na over een andere formule voor volgend jaar. 

 
2.. Notulen 14 oktober 2021 
 Geen op/aanmerkingen op de notulen 

 
4.  Aftreding leden en nieuwe leden van de ouderraad. 

o Er zijn 5 leden uitgestroomd aan het einde van het schooljaar 2020-2021. We 
hebben ook weer 3 nieuwe leden geworven in 2021; Renee Verduin, Jolanda 
Moolhuizen en Renske Commandeur 
 

 
5.  Verdeling commissies: 

Er zijn 7 commissies, Sint, Kerst, Carnaval, Sport, Sportdag, Laatste schooldag en het 
schoolreisje. 
 
 

6.  Activiteiten schooljaar 2020-2021 
Sinterklaas 
Paasbrunch (in plaats van het kerstdiner, dit kon niet doorgaan vanwege Corona) 
Carnaval (in kleine vorm) 
Sportdag 
Poldersport 
Laatste schooldag 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

Ouderraad Jozefschool 

7.  Financiële overzicht 
 Winst/verliesrekening jaar 2020-2021 wordt doorgelopen. 
 Balans 2020-2021 wordt ook besproken, een ouder geeft aan dat het niet prettig is dat je 
 een aantal jaren moet betalen voor de werkweek van groep 7. 

Begroting komend schooljaar: forecast op de kosten voor de activiteiten van komend 
(lopend) schooljaar. 

 
 
8. Rondvraag 

Een ouder geeft aan dat het wellicht wenselijk is dat de OR aan de ouders vraagt wat zij 
vinden van de OR, van de OR activiteiten en of hierin nog verbetering te realiseren is. 
Daarnaast geeft hij aan dat de OR transparanter mag zijn in de financiële situatie en de 
begroting.  
Er wordt afgesproken dat deze ouder ons een voorstel doet qua vragen richting ouders en 
het visuele voorbeeld van de financiën wat hij elders heeft gezien met ons deelt. 
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