
Oudervereniging De Grasspriet 
 

Notulen Jaarvergadering 23 januari 2019 
 
Aanwezig OV    Hanneke, Daniëlle, Kim E. (voorzitter), Elvira (notulist), Niels 
    (penningmeester), Frank, Kim O. 
Afgemeld:    Christ, Bernice, Gitte, Ingrid, Maaike 
  
 

Agenda:  
1) Opening voorzitter  

2) Notulen vorige jaarvergadering (jan 2018) 

3) Secretarieel Jaarverslag 2017-2018 

4) Financieel Jaarverslag 2017-2018 

5) Vaststelling ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 

6) Verkiezing bestuur (Ouderraad) 

8) Rondvraag  
 
 

1. Opening voorzitter 
Kim E. opent de vergadering en heet iedereen welkom. 
 
Er zijn geen aanmeldingen vanuit ouders gekomen om de jaarvergadering bij te wonen. 

 
De jaarvergadering wordt voortaan aan het begin van het schooljaar gehouden, zodat het 

parallel loopt met de schooljaren. Dat is voor de financiën en activiteiten logischer. 
  

2. Vastellen notulen vorige vergadering (januari 2018) 
Geen op- of aanmerkingen. De notulen zijn bij dezen vastgesteld. 

 
3. Secretarieel Jaarverslag 2017-2018 - secretaris 

De Oudervereniging heeft het afgelopen schooljaar weer samen met de leerkrachten 
diverse activiteiten georganiseerd. Hieronder het beknopte verslag. In de bijlage het 
uitgebreide secretarieel jaarverslag. 
 
Lunch team en OV:  

Doel kennismaken en lijntjes leggen. Leuk, lekker en gezellig geweest. 
 
Lustrumfeest:  

Viering 5 jaar bestaan van De Grasspriet. Thema circus. Er waren ateliers, workshops, 
circusvoorstelling. € 930,- opgehaald, 50% voor Dierenambulance, 50% school. 
 
Sinterklaas: 

Thema Post. De voorleespiet is geweest, kinderen mochten hun schoen zetten. Natuurlijk 
ook een klassencadeau. Op 5 december kwam Sinterklaas op school. De bovenbouw deed 
surprises. 
 
Kerstviering: 
Diner in de klassen. Daarna Sing-a-long “Ameezing Grasspriet” op het plein. Optredens 

van de klassen. 
 
Carnaval: 
Thema “Een monsterlijk feest”. Modeshow, spellencircuit en hossen en feesten. 

 
Sportdag/Koningsspelen: 
Sportdag bij Sportpark De Valk. Iedereen deed enthousiast mee met de spellen op deze 

warme dag. Na afloop kreeg iedereen een diploma én een ijsje. 
 



Schoolfotograaf: 
De schoolfoto’s zijn weer gemaakt door Geert Vaessen. We hebben weer mooie 
herinneringen vastgelegd voor de Grassprieters. 
 

Schoolkamp: 
De OV heeft de spellenavond verzorgd. Verschillende opdrachten en spellen. Daarna nog 
dierengeluidenspel in het bos. Een geslaagde avond. 
 
Grassprietdag / Kunst en Cultuur: 
Het thema van Kunst en Cultuur was Dans. Gecombineerd met de Grassprietdag invulling 
aan gegeven d.m.v. diverse workshops binnen school en op locaties. 

 
ZoWee: 
Het hele jaar door vinden activiteiten plaats door kinderen van De Grasspriet samen met 

bewoners van Taxandria. 
 
Versiercommissie: 

De versiercommissie heeft er weer voor gezorgd dat de school er altijd mooi uitziet in een 
bepaald thema. 
 
 
Het jaarverslag wordt op de website van De Grasspriet geplaatst. Speciaal dank voor alle 
leerkrachten en hulpouders het afgelopen schooljaar. Dankzij alle hulp kunnen we zorgen 
voor leuke activiteiten voor de leerlingen. 

 
Omdat de volgende jaarvergadering aan het begin van volgend schooljaar zal zijn, zal het 
verslag de volgende keer anderhalf jaar beschrijven. 
 

 
4. Financieel Jaarverslag 2017-2018 - penningmeester 

Niels licht de jaarcijfers 2017-2018 toe. 

 
De balans wordt besproken. De inkomsten en uitgaven worden toegelicht. Alles is binnen 
begroting uitgegeven. 

• De kerstmarkt heeft geld opgeleverd. 
• De Grassprietdag is duurder uitgevallen vanwege de workshops. 
• Versiercommissie is duurder i.v.m. kerstbomen die gekocht zijn. 

Totaal is alles binnen de begroting gebleven. Er is € 287,- over. 
 
De begroting voor de komende jaren is ook alvast opgenomen. 
Daarin is ZoWee op verzoek verhoogd naar € 20,- i.v.m. bingo (nieuwe activiteit). 
 

De kascontrole heeft 21 januari ’19 plaatsgevonden, door Martine de Greef en Michael 
Penders. Ze hebben op schrift gesteld dat er geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. 

 
 

5. Vaststelling ouderbijdrage schooljaar 2019-2020 
De ouderbijdrage van De Grasspriet is in verhouding met andere scholen niet hoog. Maar 
vanwege de buffer op de begroting is er nog geen noodzaak tot verhoging.  
De ouderbijdrage wordt gehouden op € 27,50. Wellicht om de 2 jaar verhogen met € 2,50. 
 

 
6. Verkiezing bestuur (Ouderraad) 

Eind vorig schooljaar/begin dit schooljaar is er niemand bijgekomen of afgetreden. 
 
Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar: 

• Bernice 

• Elvira 
• Kim E 
• Daniëlle 
• Kim O 
• Hanneke 
• Ingrid 



 
Zie bijlage. 
 
Elvira, Kim O. en Hanneke geven aan zich niet verkiesbaar te stellen en zullen eind van dit 

schooljaar aftreden. 
Maaike heeft ook aangegeven te willen stoppen einde van dit schooljaar. 
 
Bernice, Kim E., Daniëlle en Ingrid stellen zich herkiesbaar en worden herkozen. 
Bernice blijft voorzitter. 
 
Taakverdeling: 

• Voorzitter:   Bernice Slot 
• Secretaris:   <vacature> 
• Penningmeester:  Niels van Lierop 

 
Vier personen stoppen. Er zijn al 3 geïnteresseerden vanuit de onderbouw. Zij worden voor 
de volgende vergadering uitgenodigd. 

Er moet ook een secretaris worden gezocht. 
 
Een ander idee is om de OV zich te laten voorstellen bij de Ouderavond voor nieuwe 
ouders in groep 1, ook om meer bekendheid voor de OV te kweken. 
 
 

7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 
Dank voor de aanwezigheid. 
 
 

 


