
Notulen Algemene Leden Vergadering Ouderraad KBS de Zandberg  d.d. 26 september 2016 
 
Aanwezig van de Ouderraad:  
Herman Engelsman (voorzitter  ad-interim)  Dirk Teeuwen (penningmeester), Chantal Settels 
(secretaris/notulen), Judith Kievit (Sint), Marjolein Den Boer-Braber (Kerst),  Hanneke Verdonk 
(Carnaval),  Maurice Brederode (Sport), Patricia de Ruyter (leerkracht MB), Sandra van Oosterhout 
(leerkracht BB), Hans Staps (directeur). 
 
Agenda:  
• Opening vergadering 19:30u 
• Ouderraad in 2015-2016 
• Financiën – goedkeuring begroting – décharge 
 

 Ouderraad in 2015 – 2016 
• Herman vertelt dat hij op verzoek van voormalig voorzitter Miranda Verschueren per start van het 

schooljaar als ad-interim voorzitter is aangetreden. Omdat het een functie binnen het dagelijks 
bestuur betreft wordt binnen de zittende ouderraad geworven. Chantal heeft alle leden schriftelijk 
gevraagd of er andere kandidaten zijn en of er bezwaren zijn tegen de kandidatuur van Herman. Tot 
op heden heeft niemand zich aangemeld noch is er bezwaar aangetekend. De officiële stemming zal 
plaatsvinden op de eerstvolgende Ouderraadvergadering van 6 november a.s.  
N.a.v. deze ontwikkeling is de nieuwe coördinator voor de sportcommissie Maurice Brederode. 
Voor overige zaken: zie bijgevoegd jaarverslag.  

• Ad aandachtspunten: 
 Schoolplein: Hans licht toe dat totale realisatie van het plan misschien niet geheel en in een keer 

mogelijk is. De eerste offertes, o.b.v. 60% invulling van het plan, komen al op ca. €75.000; wel 
wordt gekeken naar een realisatie die daar zo dicht mogelijk bij komt, eventueel in gedeeltes, met 
de bedoeling minimaal 1 project p/bouwjaar te realiseren. Prioriteit ligt op het creëren van ruimte, 
denk daarbij aan:  - Verruiming plein door verplaatsing hekwerk en verdwijnen groen 

- Bestrating plein voor herstellen 
 - Sportgebied en chill-gebied achterplein 
 - Sportgebied, Klim/Duikelgebied voorplein zijde gemeenschapshuis 
 - Verbetering kleuterplein voorplein  

Het grootste gedeelte daarvan zal uiterlijk na de kerstvakantie gerealiseerd zijn  
 Ouderbetrokkenheid: daar de OR dicht bij de ouders staat wil ze kijken of ze aan dit project een 

afvaardiging kan laten deelnemen. Hans vult hierop aan dat de medezeggenschapsraad voor 
tips, opmerkingen, etc. voor ouders laagdrempelig moet zijn en dat daarnaast iedere ouder die 
met iets zit zeker niet moet aarzelen om ook bij hem binnen te stappen. Hij spreekt daarnaast 
namens zichzelf en de MR de waardering en complimenten uit voor het werk dat de Ouderraad 
jaarlijks verzet voor de school, kinderen en ouders.  

 Financiën:  
Overzicht afgelopen jaar : zie jaarverslag.  
• Begroting versus inkomsten:  

Om niet in de uitgaven van diverse activiteiten te hoeven bezuinigen; hoewel sommigen de 
afgelopen jaren wel als extra uitgaven waren gebudgetteerd; en gezien het feit dat de ouderbijdrage 
al enige jaren niet is verhoogd, wordt voorgesteld om de bijdrage met € 1 te verhogen van € 41 naar 
€42 p/kind. Tevens is de bijdrage vanuit de OR aan kamp groep 8 iets verminderd en zal voor die 
ouders de eigen bijdrage aan het kamp met € 5 worden verhoogd.  
 

Inkomsten & uitgaven 2016/17 vs 2015/16 

Omschrijving 2015-16 Begroting

2016-17

Inkomsten (EUR 42 per kind) 34.678 33.050

Commissies -8.754 -10.250

Bouwen -16.995 -17.900

Thema’s en Extra’s -7.207 -3.700

Diversen -5.910 -1.200

Jaarresultaat -4.188 0



  

• Ad financiën:  
 Coördinatoren en leerkrachten krijgen de budgetten toegestuurd.  
 Posten zoals eenmalig aanschaf van pietenpak o.i.d. zullen per jaar eenmalig kunnen worden 

ingediend en zullen niet als vaste post in de commissie budgetten worden opgenomen.  
 De commissies dienen jaarlijks een financieel verslag in te leveren. 
  Geld dat overblijft van commissie-activiteiten zal worden gebruikt voor reservering op zaken als 

schoolplein of andere eenmalige grotere uitgaven.  
 De ouderraad zal zich het komende jaar gaan buigen over de budgetten, verdeling en 

samenstelling hiervan.  
 De begroting is goedgekeurd, de boekhouding gecontroleerd en goed bevonden door de 

kascommissie en décharge wordt verleend.  
 
 


