
Oudervereniging De Grasspriet 

Notulen jaarvergadering 30 september 2020 
 
Aanwezig OV: Bernice (voorzitter), Christ, Niels (Penningmeester), Gitte, Ingrid, Frank, Karin, Winnie, 

Sarah (secretaris) 
Afwezig: Kim  
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Notulen vorige jaarvergadering (september 2019) 
3. Secretarieel jaarverslag 2019-2020 
4. Financieel jaarverslag 2019-2020 
5. Vaststelling ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 
6. Verkiezing bestuur oudervereniging 
7. Rondvraag 

 
1. Opening  

Bernice opent de vergadering en heet iedereen welkom. Er zijn geen mails met vragen of 
aanmeldingen vanuit ouders gekomen om de jaarvergadering bij te wonen. 
 

2. Vaststellen notulen vorige jaarvergadering 
Geen op- of aanmerkingen 
 

3. Secretarieel jaarverslag 2019-2020 
De oudervereniging heeft het afgelopen schooljaar weer samen met de leerkrachten diverse 
activiteiten georganiseerd. Hieronder het verslag. 
 

Secretarieel jaarverslag activiteiten schooljaar 2019/2020 
 
Vanwege het Coronavirus hebben we een raar schooljaar achter de rug. Vooral de tweede helft was 
voor zowel de kinderen, als leerkrachten en ouders een bijzondere tijd. Mede hierdoor zijn er helaas 
een aantal activiteiten niet door gegaan. Hierbij het verslag van alle activiteiten. 
 
Lunch met team en OV (Woensdag 18 september) – Rianne en Kim B. 
Op woensdag 18 september  2019 vond de lunch plaats met het team en de OV. Het doel hierbij is 
kennismaken met elkaar en lijntjes leggen tussen de commissieleden. Tevens is het doel van de 
oudervereniging om de leraren zo min mogelijk te belasten met de activiteiten die georganiseerd 
moeten worden. Iedereen was enthousiast over de lunch. Heel goed verzorgd door de leerkrachten. 
 
Sinterklaas - Bernice, Ingrid en Winnie 
Op donderdag 28 november 2019 kwam de voorleespiet de onderbouw een mooi verhaal voorlezen. 
De onderbouw was gesplitst in groep 1/2  en groep 3/4. Op het digibord werd het boek getoond 
zodat alle kinderen mee konden kijken.  Op 5 december kwam Sinterklaas onze school bezoeken. De 
goedheiligman kwam aan met een zijspan en had leuke cadeau’s voor iedereen meegenomen. 
 
  



Kerst – Sarah, Karin, Danielle en Gitte 
Op donderdag 19 december 2019 was de kerstavond op school. Eerst hadden de kinderen een 
kerstdiner in de klas. Iedereen mocht in mooie kleren naar school komen. Na het kerstdiner was er 
voor de hele school een lampionnentocht. Eigenlijk zou alles buiten zijn maar op het laatste moment 
kwam er toch een regenbui voorbij waardoor we uiteindelijk alles binnen hebben gezet, het was 
even druk maar wel gezellig. Als goede doel hadden we stichting het onbezorgde kind gekozen, hier 
is door een donatiedoos € 201,00 voor opgehaald. 
 
Carnaval – Karin, Winnie en Frank 
Het Carnavalsfeest was erg leuk. Er is een nieuwe dagindeling en draaiboek gemaakt.  
Ook hebben we een optocht gelopen met alle kinderen, wat een groot succes was! Verder hebben de 
kinderen weer spelletjes kunnen doen, zijn ze geschminkt en werden er gekke haren gemaakt en 
natuurlijk werd er flink gedanst.  
 
Helaas zijn de Koningspelen en de  Grassprietdag vanwege het Coronavirus niet door gegaan. 
Hopelijk kunnen deze in 2021 wel weer plaatsvinden. 
 
Schoolfotograaf – Danielle en Sarah   
Vanwege het coronavirus was het lang onduidelijk of het door kon gaan, maar uiteindelijk is op 23 
juni 2020 de schoolfotograaf geweest. Dit jaar een andere fotograaf genaamd de nieuwe 
schoolfotograaf.nl (Geert Vaessen had in september aangegeven geen schoolfotografie meer te 
willen doen). Vanwege het virus zijn de foto’s op een andere manier gedaan dan oorspronkelijk 
bedacht maar we zijn al erg blij dat er überhaupt foto’s zijn. 
 
Kamp en Musical – Ingrid, Frank en Kim 
Helaas zijn door het Coronavirus een hoop activiteiten niet doorgegaan, zo ook het schoolkamp en 
de musical van groep 8.  
Als alternatief is er een film gemaakt van de musical die getoond wordt op de afscheidsavond van 
groep 8.  Verder is groep 8 gaan kanoën en hebben ze bij een klasgenootje geslapen met z’n allen. 
 
ZoWee (gehele jaar door) – Chantal, Kim en Hanneke 
Het ZoWee project loopt het hele schooljaar. Hierbij gaan leerlingen onder begeleiding van ouders 
en/of leerkrachten een activiteit doen samen met bewoners van Taxandria. De klassen zijn op 
toerbeurt aan de beurt. Zo doen ze gezelschapsspelletjes, knutselen ze gezamenlijk in een thema of 
maken ze muziek. De kinderen helpen de bewoners en de bewoners de kinderen. Helaas zijn deze 
activiteiten het laatste half jaar ook niet doorgegaan vanwege het Coronavirus.  
 
Versiercommissie (gehele jaar) – Ingrid en Bernice en de commissies zelf 
De versiercommissie en de commissies zelf zorgen ervoor dat de school er altijd sfeervol uitziet. Ze 
versieren de school rondom momenten met halloween, sinterklaas, kerst, pasen, carnaval.  
 

De oudervereniging dankt alle leerkrachten en hulpouders voor de inzet het afgelopen rare 
schooljaar. Dankzij alle enthousiaste hulp kunnen we zorgen voor veel leuke en leerzame 
activiteiten voor de leerlingen. Laten we hopen dat we weer snel leuke activiteiten kunnen 
verzorgen. 

 
  



  
4. Financieel jaarverslag – 2019-2020 

Niels licht de jaarcijfers 2019-2020 toe. 
 
- Door corona is de ouderbijdrage niet geïnd. 
- Sinterklaas was iets meer dan begroot 
- Kerst was ook iets meer dan begroot 
- Carnaval was minder dan begroot 
- Onder schoolkamp is de alternatieve activiteiten van groep 8 ingedeeld. 
- Als er schoolreis komt dan moeten we komend jaar wel ouderbijdrage innen anders dan 

redden we het qua kasgeld niet. 
 
Besproken om eventueel het moment van ouderbijdrage te innen op een ander moment in het jaar.  
Er is gestemd of we in oktober of maart gaan innen.  
Merendeel heeft gestemd voor Oktober. Bernice en Sarah gaan een voorstel schrijven en met de OV 
bespreken. 

 
De begroting voor de komende jaren is ook alvast opgenomen. 

 
5. De vaststelling ouderbijdrage schooljaar 2021-2022 

Verstandig om eens in de 2 jaar de bijdrage te verhogen. Door het Coronavirus gaan we volgend 
schooljaar de ouderbijdrage niet verhogen. Het innen van de ouderbijdrage zal in oktober gedaan 
worden. Sarah en Bernice schrijven een brief voor de ouders. Als er door corona (bijna) geen 
activiteiten gedaan kunnen worden, wordt de ouderbijdrage voor 2022-2023 niet geind. 
Het bedrag blijft 27,50 per kind. 

 
6. Verkiezing bestuur 

Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar: 
- Bernice 
- Kim 
- Danielle 
- Ingrid 

 
Kim is niet aanwezig, de rest blijft graag nog een termijn aan. 
Gitte en Niels hebben aangegeven dat dit hun laatste jaar is. 
Er moet een nieuwe penningmeester gezocht worden, vanuit de OV is er niemand die dit wil 
overnemen. Sarah zal een oproep maken. 
  

7. Rondvraag 
Er zijn geen vragen 
Dank voor de aanwezigheid. 

 
 
 


