
Notulen Jaarvergadering 2021-2022 OV kindcentrum Angela 
 

Maandag 26 september 2022, 19.30 uur 
 

Aanwezig OR: Astrid, Marieke, Henny, Desiree, Francois, Kasia 
Afwezig OR: Pieter, Kyra, Karlijn 
Aanwezig school: Bianca, Marie-Jose 
Aanwezig ouders: Mariska 

 
 

1. Opening en vaststelling agenda 

Astrid opent de agenda.  

 

2. Bespreking jaarverslag 2021-2022 

Jaarverslag is akkoord bevonden.  

 

Toelichting financiën 2021-2022: 

Specificatie ouderbijdrage: 6 kinderen terug moeten betalen vanwege verlaten school of 
dubbele betaling. Sommige kinderen hebben minder betaald vanwege later in het schooljaar 
instromen.  

Extra kosten carnaval dan begroot: nonnevotten gehaald omdat carnavalsvereniging niet 
voorzag afgelopen jaar.  

Kamp groep 8 en musical: kamp is aan betaald maar ook weer teruggestort door Kindante 
(€350,-). Marie-Jose zoekt uit of kamp vanuit school bekostigd wordt of OV er bijdrage aan 
doet en wat verwacht wordt tav musical, onduidelijk hoe communicatie hierover is verlopen.  

  

3. Samenstelling bestuur en OR per september 2022 en invullen vacatures 

Voorzitter:  Mevr. Astrid Theelen  Vice-voorzitter:  Dhr. Pieter Laugs  
Secretaris:  Mevr. Kasia Peeters Vice-secretaris:  Mevr. Kyra Papachristos 
Penningmeester: Dhr. Henny Janssen Vice-penningmeester:  Dhr. Francois Keulen 
   
 
Overige leden:  Mevr. Karlijn Schouten 
 Mevr. Desiree Leenarts 
 Mevr. Marieke op ’t Veld 
 Mevr. Monique van Dongen 
 Mevr. Bianca Beunen (vertegenwoordiging directie) 

 

  

 



4. Vergaderingen 2022-2023 

Maandag 21 november 20.00 uur (thema Sinterklaas, Kerst, Carnaval) 

Woensdag 11 januari 20.00 uur (thema Carnaval) 

Maandag 13 maart 20.00 uur (thema Pasen, Koningsdag, Spelendag) 

Dinsdag 9 mei 20.00 uur (thema Avond4daagse, Eindejaarsfeest) 

Woensdag 28 juni 20.00 uur + borrel 

 

Graag zoveel mogelijk aanwezig zijn en tijdig afmelden! 

 

5. Schoolactiviteiten 2022-2023 

Kerstactiviteit/kerstmarkt weer invoeren (bv zoals eerdere jaren na kerstviering van de 
kinderen): wafels/koekjes/chocolaatjes etc verkopen tbv OV.  

Draaiboeken van activiteiten: Astrid zoekt deze op. In elke werkgroep zit een ouder van de OV 
die verantwoordelijk is voor het budget en draaiboek. Daarnaast is aan elke werkgroep een 
leerkracht gekoppeld. 

 

6. Begroting, algemeen en per werkgroep (toelichting penningmeester) 
 

Kledingcontainer levert te weinig op in verhouding tot het laten ophalen. Besloten om deze 
weg te laten halen. Overweging: een of twee maal per jaar een inzamelingsactie gehouden 
kunnen worden.  

Bijdrage kamp groep 8 moet nog mee worden begroot (zie hierboven).  
 

Waar wil OV zich voor inzetten, welke activiteiten? Schoolreis is belangrijk, deze moet wel 
hoger worden begroot dan afgelopen jaar.  
 
School wil glijbaan realiseren, mogelijk verzoek om hier aan bij te dragen vanuit OV. 
 
 

7. Vaststellen contributie 
 
Vastgesteld is om de ouderbijdrage gelijk te houden aan afgelopen jaar, €30,- per kind.  
 
In de ouderbijdrage zit: 
- Schoolreis 
- Sinterklaas 
- Kerstmis 
- Carnaval 
- Pasen 
- Spelendag 
- Avond4Daagse 
- Kamp groep 8  
- Eindfeest 
- Versieren school 
- Verenigingsvoering 
- Diversen 



 
 

8. Rondvraag 
 
- In ouderbijdrage brief ‘betalen voor d.d.’ eruit halen.  
- Pieter vragen om google forms te maken voor opgaves werkgroepen (voor volgend jaar). 
- Budget versieringen school staat los van thema werkgroepen. 
- Mariska wil graag meehelpen in OV (niet als lid maar is inzetbaar).  
- Betaalt SKEM ook aan algemene voorzieningen (behalve huur)? → Indien het aan de 

kleuterkant is, worden ze daarin meegenomen.  
- Evaluatie eindfeest volgende vergadering. 
- Behoefte aan informatie over kindcentrum, bv middels een infoavond → school denkt na 

over een vorm.  
 
 

9. Afsluiting 
 

Astrid sluit de vergadering.  
 


