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Notulen Zakelijke Ouderavond 28 november 2013  
 
Aanwezig namens directie/team:  
Dolf Dekker, Xander Assen, Marjolein Lunenborg, Annemieke Boonstra (tevens 
ouder), Astrid Stuitje (tevens ouder), Anita Harsevoort en Laura Timmer. 
 
Aanwezig namens Ouderraad (OR):  
Harold Smit (voorzitter), Priscilla Tuin (penningmeester), Pia Briggeman, Lisette 
Heersink, Marcia Snippe en Marchien Koning (secretaris/notulist) 
 
Aanwezig namens de Medezeggenschapsraad (MR) :  
Marcel Tuik en Andrea Mulder 
 
Er waren 16 ouders aanwezig. 
 
Opening 
Marcel Tuik (voorzitter MR) opent de avond en heet iedereen welkom. 
 
Medezeggenschapsraad 
Marcel vertelt in het kort wat de MR allemaal gedaan heeft het afgelopen schooljaar. 
Het was een rustig jaar. De MR heeft ingestemd met de vrije dagen die de school 
voorgesteld heeft. Tevens hebben ze advies gegeven over cq. ingestemd met: het 
traktatiebeleid, verkeersbeleid en de steunstichting.  
Er waren geen vragen voor de MR.  
 
Ouderraad 
Harold Smit heeft aan de hand van een powerpointpresentatie uitgelegd wat de OR 
doet en waarom de vrijwillige ouderbijdrage zo belangrijk is. Aan de hand van de 
financiën van vorig schooljaar en de begroting van dit schooljaar heeft Harold alle 
activiteiten doorlopen.  
Ook heeft Harold uitgelegd dat er vanaf dit jaar extra taken voor wat betreft de 
financiën bij de OR (penningmeester) liggen. Dit betreft het beheren van het oud 
papier geld, het innen van de schoolreisbetalingen en de financiën van de 
schoolkrant.  
 

Zakelijke ouderavond 
28 november 2013 



Vragen van ouders: 
 

1. Kan de vrijwillige ouderbijdrage niet verplicht worden? 
Wettelijk gezien mag dat niet.  
 

2. Is het risico niet groot dat ouders die nu extra betalen, denken dat doe ik niet 
meer, want een ander betaalt ook niet? 
Klopt, maar daar is niet zo veel aan te doen. Het is wel zo dat de kinderen dan 
de dupe worden. 

3. Klopt het dat nog niet iedereen betaald heeft voor de schoolreizen van 
afgelopen schooljaar? 
Dit klopt. 
Dolf geeft nog aan dat hij de ouders die niet betaald hebben vorig schooljaar 
nog gaat bellen.  
 

4. Wat kunnen we hieraan doen? 
Ook dit kan je niet wettelijk verplichten. Je kan alleen de ouders hierover 
aanspreken. De OR draait voor de kosten op en hierdoor worden de andere 
kinderen op den duur ook de dupe.   
 

5. Wie niet betaald, kan niet mee op schoolreis! Kan dit niet geregeld worden? 
Priscilla Tuin geeft aan dat dit wel de voorkeur heeft van de OR. Hier moet 
echter nog beleid op gemaakt worden. Priscilla en Harold hebben hier contact 
over met Dolf en Xander. Het is wel zo dat het kind dan de dupe wordt en het 
kind kan er niets aan doen.  
Dolf geeft aan dat het uitgezocht moet worden, wat mag wettelijk gezien? Het 
kind moet die uren dus les krijgen.   
Priscilla Tuin geeft aan dat de bedragen van de schoolreis dit schooljaar 
eerder meegaan (voorkeur is voor 1 februari), zodat evt. in termijnen betaald 
kan worden. Afgelopen schooljaar is de brief voor het betalen van het 
schoolreisgeld erg laat de deur uit gegaan.  
 

6. Het stukje van Dolf Dekker in de nieuwsbrief kwam wel een beetje dreigend 
over. 
Dit was zeker niet de bedoeling, maar het was wel goed om op deze manier 
de ouders duidelijk te maken, dat betalen wel goed is. Op een gegeven 
moment is een gat niet meer te dichten. En er wordt met het geld toch veel 
leuke dingen voor de kinderen gedaan! 
 

7. Was het niet beter geweest om die brief alleen naar de ouders te sturen die 
niet betaald hebben? 
Misschien was dat beter geweest maar op deze manier is het wel aan de 
ouders mede gedeeld dat de vrijwillige ouderbijdrage belangrijk is. De ouders 
die niet betaald hebben, hebben persoonlijk nog wel een herinnering 
ontvangen. Zij konden aangeven waarom ze niet hebben betaald. Er zijn 
uiteindelijk nog 11 betalingen binnen gekomen.  



8. Is het misschien iets om de ouderbijdrage te combineren met De Wingerd? 
Is moeilijk. Los van het feit dat de OR van De Wingerd per jaar een bijdrage 
doet incl. schoolreis en dat het bij hen verplicht is, zijn wij toch een aparte 
school. De activiteiten die we samen kunnen doen, worden ook gezamenlijk 
betaald. 

 
9. Luizenzakken zijn afgeschaft. Wie heeft de zakken destijds betaald en 

waarom? 
De school heeft de zakken betaald (niet de OR), omdat dat toen door de GGD 
is aangeraden. Na nader onderzoek is gebleken dat de luizenzakken niet 
helpen. Het kost ook veel tijd om jassen etc. erin of eruit te halen, vooral bij de 
kleinere kinderen. 
 

Oud papier 
Harold geeft aan dat hier nog vrijwilligers voor nodig zijn. Hoe meer vrijwilligers, hoe 
minder vaak je aan de beurt bent.  
De opbrengst komt geheel ten goede van de school. 
De data staan al op de site van de school, het komt elke maand in de agenda van de 
Smildeger Neiskrant en er zijn plannen om in januari een advertentie te plaatsen in 
de Smildeger Neiskrant. 
 
Steunstichting 
Dolf Dekker legt kort uit wat de Steunstichting inhoudt, waarom is deze in het leven 
geroepen en wat doet een Steunstichting.  
 
Voorbeeld: De OR krijgt een gift in de vorm van een speeltoestel. Dan is het 
onderhoud voor eigen rekening. Je moet dus ook nog een bedrag reserveren voor 
onderhoud. Hier was geen enkele controle op.  
 
Elke school heeft 2 personen die in de steunstichting zitten, voor De Meenthe zijn dit 
Harold Smit en Priscilla Tuin. 
 
Elke school behoudt en beheert zijn eigen gelden. De Meenthe bepaalt dan ook zelf 
wat er op de begroting komt.  
 
Er is dus een duidelijke controle op de financiële stichting. 
 
Jaarlijks presenteren Harold en Priscilla een begroting (met daarin opgenomen TSO, 
OR, Schoolkrant, Oud papier geld, schoolreisgeld). Deze begroting wordt 
goedgekeurd door Jos van Kimmenaede.  
 
Xander Assen meldt dat het misschien een goed idee is om de begroting in mei ter 
inzage te leggen. Dan kunnen ouders hier op reageren. 
Dolf bedankt een ieder voor zijn/haar aanwezigheid. Tevens bedankt hij iedereen die 
geholpen heeft met de verhuizing. 



Sluiting 
Marcel Tuik sluit de Zakelijke Ouderavond en bedankt de aanwezigen voor hun 
komst. De ouders worden uitgenodigd het gebouw te bekijken, alsmede voor een 
hapje en een drankje in de hal.  
 
Het jaarverslag van de MR, het jaarverslag, het financieel jaaroverzicht, het 
schoolplan (activiteiten) en de begroting van de OR liggen ter inzage op school 
(lerarenkamer) tot 1 februari a.s. 
 


