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Martijn Stals

Leden OUVER:
Tim Koekoek
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Agenda:
1. Opening & vaststellen agenda
2. Voorstellen oudervereniging en bestuur
3. Korte terugblik op 2020-2021
4. Hoofdpunten 2021 - 2022
5. Jaarrekening 2020-2021 & decharge bestuur
6. Begroting 2021 – 2022 & vaststellen ouderbijdrage
7. Vaststellen kascommissie 2021 – 2022
8. Verwerken persoonsgegevens inning ouderbijdrage
9. WVTTK & afsluiting



1. Opening & vaststellen agenda
De vergadering wordt geopend door Lisette. Net als de vorige keer is de vergadering via Zoom.
Lisette bedankt de aanwezigen en legt uit hoe we deze Zoom-vergadering het beste kunnen
inrichten.

Over dit bestuursorgaan:
De Oranje Nassau School heeft een actieve oudervereniging. De Oudervereniging Oranje
Nassau School bepaalt in overleg met school en samen met de ouders de jaarlijkse
ouderbijdrage en de besteding hiervan.
De ouderbijdrage wordt onder andere besteed aan de musical en het kamp in groep 8, de
muziekdocent en de jaarlijkse schoolreisjes. Ook de evenementen op school worden (deels)
betaald van de ouderbijdrage. Tenslotte worden voor alle klassen extra schoolprojecten
georganiseerd; denk aan schooltuinen, de kas, de keuken, de kippen etc.
De begroting en de notulen van de oudervereniging kunt u inzien op www.onsschool.nl.

Bestuur voorstellen
Marie-José Bosch-Kuiper – secretaris – 3 kinderen op de ONS, Willem in groep 4 & Eva in
groep 3 en Sophie in groep 1
Stefan van Gestel – penningmeester – vader van Charlie, groep 7
Sander Stomph – liaison projecten & evenementencommissie –  zoon Floris in groep 5 en zoon
Olivier in groep 7
Lisette Bloemsma – voorzitter – 1 zoon op de ONS, Olivier in groep 5

Wat betreft bestuur willen wij het volgende nog even aan de ALV voorleggen. Gezien de Covid
omstandigheden heeft het opstellen van de begroting onvoorziene vertraging opgelopen
ALV is hiermee eveneens vertraagd. In de tussentijd is de bestuurstermijn vervallen, het bestuur
is nu demissionair.

Voorstel demissionair bestuur:
Gezien de huidige situatie zullen we het schooljaar afmaken als demissionair bestuur. We
starten met de werving van nieuwe bestuursleden vanaf mei 2022.
Tijdens ALV 2022-2023 zullen we de nieuwe bestuursleden benoemen of huidige
bestuursleden herbenoemen.

Bestuur vraagt de leden om akkoord op deze werkwijze.
De ALV gaat akkoord met deze werkwijze.

3. Korte terugblik op 2020 - 2021
Wegens het coronavirus zijn er tal van initiatieven geannuleerd.

- Schoolreisjes wederom geannuleerd
- Kamp geannuleerd – alternatief afscheid ‘nacht van 8’ & de musical
- Musical live stream – was leuk dat iedereen zo kon meekijken op afstand!
- Zomerfeest heeft in kleine vorm plaatsgevonden vlak voor de zomervakantie voor alleen

de kinderen, met onder andere luchtkussens, zweefmolen en ijsjes.



Vorig jaar is er besloten om te investeren in  deze lopende & nieuwe projecten:
- Groep 1 & 2 – de kippen – gewisseld van groep 3 naar 1 & 2. De kippen zijn inmiddels

allemaal verhuisd naar de dependance, waar het hok is uitgebreid net als de buiten ren,
dit geeft de kippen meer ruimte -maar ook de kleuters kunnen zo beter helpen bij de
verzorging en het eieren rapen.

- Groep 3  - appelbomen & appelmoes maken – Appelbomen geven helaas geen
appels, daarom volgt er in 2021-2022 een nieuw project voor groep 3 -hier zal Sander
straks meer over vertellen.

- Groep 4 – de keuken – groep heeft meerdere keren gekookt. Er is afgelopen jaar
gekookt in de keuken, helaas minder vaak dan was gepland -omdat door Corona geen
ouders in school mochten komen en bij koken dat echt nodig is.

- Groep 5 – de schooltuinen – zijn opgeknapt en enthousiast in gewerkt. Groepen 5
hebben ontzettend hun best gedaan op de schooltuinen, ze zagen er prachtig uit en er
is ook veel mee gewerkt!

- Groep 6 – de kas – de vergrote kas heeft alle groepen 6 de ruimte geboden. Het
vergroten van de kas was een goede zet, alle groepen 6 konden er nu in werken.
Meester Evert heeft alles ingericht en ingedeeld per klas en er is veel gekweekt
afgelopen jaar.

- Groep 7 & 8 – basic life skills – project is opgepakt, maar te weinig tijd nog voor gehad
(Corona). Groepen 7 & 8 hebben helaas niet heel veel kunnen werken aan het project
basic life skills. Volgend jaar komt dit weer veel meer op de agenda.

Over volgend jaar gesproken – Sander neemt nu even de hoofdpunten van schooljaar 2021 –
2022 door!

4. Hoofdpunten 2021 - 2022
Vaste kosten lopende projecten en extra  benodigdheden:

- Schooltuinen winter - & zomerklaar maken. Jaarlijks worden de schooltuinen
bijgehouden zodat er in de lente weer volop gebruik van kan worden gemaakt

- Basic life skills . Groepen 7 & 8 gaan aan de slag met dit project. Voor dit project gaat
school ook een schuur bouwen op het voorplein, waar in gewerkt kan worden en om
gereedschap op te slaan. Denk bij dit project aan een band plakken, koken met restjes,
stekker aan een snoer maken, knoop aanzetten etc.

- Groepen 3  -  nieuw project zorgboerderij. Omdat de appels het niet goed doen is
besloten tot een ander project voor de groepen 3. Ze gaan aan de slag bij de
zorgboerderij naast de dependance. Ze krijgen per groep 3 lessen (compost – thee
maken & bloemen/dieren) in de tweede helft van het jaar.

- Zomerfeest 24 juni 2022 – 16.00 -19.00 uur. Komend jaar staat het tweejaarlijkse
zomerfeest weer op de agenda voor leerlingen en ouders!

- Knikkermarkt voor dit jaar van begroting. Knikkermarkt is door Corona begin dit jaar
niet doorgegaan en komt daarmee te vervallen voor komend schooljaar.

- OUVER gaat uit van schoolreisjes en kamp gr. 8. We hopen van harte dat deze
komend voorjaar & zomer weer kunnen plaatsvinden.

- Verzoek keramiek oven – op begroting. Vanuit school is er een verzoek gekomen voor
een keramiek oven voor handenarbied. Hierin kan alles van klei worden gebakken,



waardoor het niet meer eindeloos hoeft te drogen. Dit verzoek is al vaker gedaan en
deze keer heeft OUVER de keramiek oven opgenomen in de begroting.

- Programmeren vast op begroting. Programmeren is een schoolbreed programma. In
groep 3 wordt hiermee begonnen met beebots en vervolgens blijven leerlingen hier
iedere schooljaar mee bezig. Jaarlijks moeten er wel wat beebots en andere apparatuur
vervangen worden, daarnaast zijn er de kosten voor de lesprogramma’s. Om dit te
kunnen blijven doen heeft ouver hier een vaste post van gemaakt op de begroting.

- Idee ouder; zwerfboeken bieb(s) bij school. Er is van een ouder een idee
binnengekomen voor een zwerfboeken bieb bij school. OUVER steunt dit idee van harte
en heeft het dan ook voorgesteld op de begroting. Het idee is dat alle locaties (3) een
zwerfboekenkast krijgen waar kinderen boeken kunnen meenemen en achterlaten.

- Meer muzieklessen (meer klassen) – meer leerlingen dus meer muziekles uren
- Basketbalpaal van geld leerlingenraad – Yvonne is bezig met het verwijderen van de

voetbaltafel om hier een basketbalpaal neer te zetten, dit idee is vorig jaar geïnitieerd
door de leerlingenraad. De leerlingenraad krijgt jaarlijks een bedrag toegewezen van
OUVER voor een project op hun initiatief (uiteraard in overleg).

5. Jaarrekening 2020-2021 & decharge bestuur
Doordat de school een tijd gesloten geweest is en er tal van activiteiten niet zijn doorgegaan,
zijn er fors minder uitgaven dan aanvankelijk begroot. Ondanks dat we ouderbijdrage eenmalig
lager was heeft dit geleid tot een debetsaldo van € 38.856,-

Stefan heeft de jaarrekening besproken met de kascommissie. Martijn Stals van de
kascommissie is aanwezig en verklaart geen onregelmatigheden in de administratie
aangetroffen te hebben.

Stefan vraagt aan de ALV om het bestuur decharge te verlenen over de jaarrekening 2020-2021
middels het stemmen in de chat.
Drie stemmen zijn voor decharge van het bestuur
Nul stemmen zijn tegen decharge van het bestuur
De ALV heeft het bestuur per acclamatie decharge verleend.

6. Begroting 2021 – 2022 & vaststellen ouderbijdrage
Stefan presenteert de begroting voor het jaar 2021-2022. Zaken die opvallend zijn:

1. De ONS groeit ongeveer een klas per jaar.
2. Er is wederom een eenmalige verlaging van de ouderbijdrage.
3. De boekenstations staan op de begroting. Evert zal deze gaan maken.
4. We hopen dat het zomerfeest dit jaar ook voor de ouders weer doorgaat en het staat als

dusdanig ook gebudgetteerd.

Vaststellen ouderbijdrage
Doordat de school een tijd gesloten geweest is, zijn er fors minder uitgaven dan aanvankelijk
begroot.



Het voorstel van de oudervereniging is om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2021-2022
eenmalig te verlagen naar € 42,50 per kind

- Ouders die niet betaald hebben in 2020/2021, betalen wel € 85,-;
- Instromers na kerst betalen ook € 42,50;
- Instromers na de schoolreis betalen niets.

Er is wat onduidelijk over het verschil in korting. Ouders die dit jaar voor het eerst een
ouderbijdrage betalen krijgen geen korting terwijl ook hun kinderen uitjes mislopen.
Yvonne licht toe dat de korting een compensatie is ten opzichte van het jaar ervoor. Mocht je
geld terug gaan betalen dan zou je ook geen geld terug betalen een zij die nog niets betaald
hebben.

Stefan vraagt aan de ALV om te stemmen over de eenmalige verlaging van de ouderbijdrage
middels de chatfunctie. Het voorstel wordt aangenomen.

7. Vaststellen kascommissie 2021 – 2022
Stefan vraagt aan de ALV wie zich beschikbaar wil stellen voor de kascommissie voor
2021-2022.

Anouk van Weerdenburg stelt zich beschikbaar. Martijn Stals blijft op de reservelijst staan
mocht niemand anders zich aanmelden.

Stefan bedankt hen voor de aanmelding.

8. Verwerken persoonsgegevens inning ouderbijdrage
We zijn erop gewezen dat de huidige werkwijze niet toereikend is. Momenteel hebben wij een
overeenkomst met school om de gegevens van de ouders te delen met ClubCollect.
ClubCollect is de partij die de ouderbijdrages int.

Voor beide uitwisselingen is een verwerkingsovereenkomst opgesteld die voldoet aan de AVG
regelgeving.
Vereniging vraagt bij deze akkoord voor deze werkwijze.
Akkoord wordt gegeven.

9. WVTTK & afsluiting
Er zijn geen punten ingebracht voor de Wvttk. Lisette vraagt of en nog vragen zijn. Deze zijn er
niet. Het bestuur bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar aanwezigheid.


