
 
 
 

 
 
 
 

Ouderraad Jozefschool 

Notulen OR vergadering: woensdag 26 oktober 2022 
 
Aanwezig René (team), Ellen Neelissen (voorzitter), Jolanda Kuiper (Secretaris),  

Bas Maarse (penningmeester), Sandra Lissenberg (team), Silvia Koolbergen,  
Cartana Godschalk, Bianca de Groote, Tarita Bax, Renee Verduin en ouders 

 
Afwezig:          Anneke Levarht, Wendy Bos (team) Stephanie Smits, Repko de Looze, Marije Peters 
                        Renske Commandeur, Marleen Korevaar, Gerrie Zandvliet, Janet van der Laarse en 
                        Erwin de Haan 
 
 
1. Opening: 

René heet iedereen welkom op de thema-avond gecombineerd met de OR jaarvergadering!  
De opkomst is ten opzichte van 2021 goed te noemen. In hoofdlijnen wordt de invulling van 
de avond toegelicht. De avond zal bestaan uit:  

• presentatie OR jaarvergadering 
• workshops thema avond 

            De avond zal sluiten om 21.00 uur. 
 

Ellen Neelissen, voorzitter van de OR, wordt door René geïntroduceerd waarop de voorzitter 
officieel de OR vergadering opent. De agendapunten worden doorgenomen. 

 
2.  Notulen 26 Oktober 2021 

De voorzitter informeert de aanwezige over de taken van de OR, de notulen en de 
jaarvergadering. De jaarvergadering is verplicht, omdat ouders geïnformeerd dienen te 
worden over die inkomsten en uitgaven van de OR.  

De voorzitter informeert de ouders waar de notulen te vinden zijn:  
Notulen jaarvergadering OR Oktober 2021 
 
Er zijn verder geen op/aanmerkingen op de notulen van 26 oktober 2021 en is hierbij 
vastgesteld. 
 
De voorzitter refereert nog wel aan twee opmerkingen in de notulen van vorig jaar.  

• Voorgesteld was om specifieker te zijn waar inhoudelijk de ouderbijdrage aan besteed 
wordt. In deze presentatie is hier gehoor aan gegeven middels een gespecifieerde diagram. 
• Voorgesteld was om een enquête te houden onder ouders over de tevredenheid en de 

inhoud van de diverse activiteiten georganiseerd door de OR.  
De enquête wordt serieus overwogen zodra de activiteiten weer in zijn oorspronkelijk 
vorm kunnen plaatsvinden. Afgelopen schooljaar hebben alle activiteiten nog in 
aangepaste vorm plaatsgevonden door Corona.  
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3.  Ouderraad: OR- en Teamleden 
De voorzitter stelt aan de hand van sheets in de PowerPoint presentatie het dagelijks 
bestuur, het team alsmede de OR-leden voor. Ze voegt hieraan toe dat je je voor een 
periode van 3 jaar beschikbaar stelt voor deelname aan de OR. Het e-mailadres om je aan 
te melden wordt gedeeld: ouderraad@jozefschool.net. 
 

4.  Overzicht commissies: 
Binnen de OR bestaan er een 8-tal commissies. De voorzitter deelt aan de hand van sheets 
in de PowerPoint presentatie de verdeling van OR-leden en Team-leden binnen deze 
commissies. 
 

5.  Financieel Overzicht 2021/2022 & begroting 2022/2023: 
Bas Maarse, de penningmeester, neemt de aanwezige ouders mee in het financieel 
overzicht 2021/2022, de diagram inzake de verdeling van de ouderbijdrage, de Balans 
alsmede de Winst en Verliesrekening. 
 
De penningmeester refereert in de presentatie naar de recent uitgebracht Jozefflits dd. 
September 2022 inzake een wijziging in de vrijwillige ouderbijdrage voor het huidig 
schooljaar 2022/2023. Deze wijziging vindt plaats, omdat de afgelopen 2 jaar de 
ouderraad minder geld heeft uitgegeven door voornamelijk Corona. Tevens is er te lezen dat 
er een wisseling plaatsvindt in de betaling van de educatieve NME werkweek van groep 7  
en de ‘viering’ van het schoolkamp van groep 8. 

 
De jaarlijkse kascontrole heeft plaatsgevonden door Joost. Joost geeft een korte toelichting 
van werkzaamheden horende bij de kascontrole. Er hebben geen opvallende zaken 
plaatsgevonden. Joost heeft de kascontrole 3 jaar voor zijn rekening genomen en draagt 
graag het stokje over en doet een oproep. 
 

6. Activiteiten: 
De voorzitter licht aan de hand van de sheets in de PowerPoint presentatie de 
werkzaamheden binnen de verschillende commissies toe.  
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7 Rondvraag 
• Een lid van de OR vraagt de aanwezig ouders of zij, voor deze avond, bekend waren met de 

OR? Of er voldoende ruchtbaarheid wordt gegeven aan het bestaan van de OR én of de OR 
voldoende zichtbaar?  
De algemene conclusie is dat ouders niet voldoende bekend zijn met de OR en er 
onvoldoende ruchtbaarheid wordt gegeven aan het bestaan van de OR. 
TIP: presentatie OR en ledenwerving OR bij kennismaking ouders in groep 1/2. 
Mogelijk middels een promotie filmpje. 
TIP: de kracht van herhalen van het bestaan van de OR!  

• Een ouder geeft aan zich positief te verbazen waar de ouderbijdrage allemaal aan  
wordt besteed. Dit was niet bekend. 
 

8. Sluiting:  
De voorzitter sluit de vergadering en geeft het woord aan René. 
René bedankt de voorzitter en de penningmeester voor de presentatie van de OR 
jaarvergadering én de aanwezige voor hun komst. 
De workshop gaan starten. De ouders kunnen de workshops Expliciete Directe Instructie 
en/of Rekenen en/of Zorgniveaus en/of Cultuureducatie volgen. 
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