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1 Mededelingen van de voorzitter 
Rens Snel opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij vindt het fijn elkaar live te ontmoeten, 
de ALV 2020 was online. Rens geeft aan dat dit zijn laatste vergadering is als voorzitter. 
 
2 Informatief gedeelte door de conrector 
Lynette Vos vertegenwoordigt de schoolleiding. Ze licht toe dat Maurice van Daal is begonnen in 
Luxemburg en dat de procedure voor een nieuwe rector is begonnen. Tot die benoemd is nemen 
Mathijs de Vroome en Lynette de rector-taken waar. Hierbij krijgen ze hulp van collega’s. 
Wat betreft corona het volgende. Mathijs coördineert de maatregelen. De gevolgen van de 
persconferentie van 2 november voor de school worden per email naar leerlingen en ouders verstuurd. 
Het lijkt een “normaal” schooljaar te worden. De schoolreizen gaan vooralsnog door. Sportdagen 
worden grootser georganiseerd. Leerlingen geven aan meer ondersteuning nodig te hebben. 
 
3 Jaarverslag oudervereniging 2020-2021 
Het verslag staat op de website. Rens licht toe dat we door corona een bijzonder jaar hebben gehad. 
Hierin vonden veel zaken online plaats, ook het overleg van de oudervereniging. Corona was 
ingrijpend, de oudervereniging heeft daarom aandacht besteed aan anti-corona-depressie-
maatregelen. Gelukkig stond de schoolleiding open voor suggesties en is er ook door ouders 
meegedacht.  
 
4 Jaarrekening 2020-2021, begroting 2021-2022  
Jaarrekening en begroting staan op de website. Roel de Haan licht beide stukken toe. 
Ongeveer 90% van de ouders betaalt de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdragen vormen de 
inkomsten. Het afgelopen jaar waren de vaste uitgaven aan de schoolverenigingen, jaarboek klas 6, 
verbreding en honours en de mediatheek conform begroting. Aan verzoeken, corona-kosten en 
activiteiten is minder besteed. Door corona was er niet veel mogelijk. Bij de beoordeling van verzoeken 
gelden de volgende criteria: moet iets toevoegen en moet voor meerdere leerlingen en liefst klassen 
van toepassing zijn. Door achterblijvende bestedingen in 2020/2021 is er geld over voor komend jaar. 
De begroting 2021-2022 kent dezelfde opbouw als de jaarrekening. 2022 is een lustrumjaar. Hiervoor 
is in totaal € 10.000 gereserveerd door jaarlijks € 2.000 te begroten. De vaste uitgaven zijn gelijk 
gebleven, voor verzoeken en corona-kosten is meer beschikbaar. 
Een aanwezige ouder vraagt wat de ouderraad doet om de planning te realiseren. Hierop is 
geantwoord door het stimuleren van aanvragen. In de jaren voor corona liepen aanvragen en 
beschikbare middelen ongeveer gelijk. Door de extra middelen zoeken we nu naar verdere bekendheid 
bij leerlingen en leraren. Daarnaast wordt gewerkt aan een document met uitleg over aanvragen bij 
ouderraad en bij het Praediniusfonds. Er is geld en er is creativiteit, dus de planning kan gerealiseerd 
worden! 
 
5 Kascommissie 
De kascommissie 2020/2021 bestond uit Wilfred van Slooten en Marjan Deinum. Wilfred en Marjan 
hebben de controle jaarrekening uitgevoerd en alles is goed bevonden. 
De jaarrekening en de begroting worden door de vergadering goedgekeurd.  
Marjan wil komend jaar opnieuw actief zijn in de kascommissie, Wilfred niet. Liesbeth Hegge meldt 
zich aan. De kascommissie 2021/2022 bestaat uit Marjan en Liesbeth. Roel bedankt Marjan met bos 
bloemen. Wilfred is niet aanwezig, maar wordt ook bedankt. 
 



6 Decharge en benoeming ouderraadleden 
De rol van voorzitter gaat over van Rens Snel naar Rosalie Koolhoven.  
Behalve Rens treedt ook Chris Stiggelbout terug als lid van de ouderraad. Rosalie dankt Rens en Chris 
voor hun inzet, die was kritisch, opbouwend en met behoud van sfeer. De vergadering verleent 
decharge. Lynette bedankt Rens en Chris met bos bloemen. 
Rosalie gaat over naar de voordracht van vier nieuwe leden: Saskia van Goor, Sietske Mulder, Yijin Ren 
en Heike Rothkegel. Saskia, Sietske, Yijin en Heike stellen zich kort voor. Vanuit de vergadering zijn 
geen bezwaren zodat niet over wordt gegaan tot een stemming. De vier nieuwe leden zijn benoemd. 
Rosalie dankt hen voor de aanmelding. 
 
7 Notulen Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging 4 november 2020  
Niemand heeft opmerkingen bij de conceptnotulen. Daarmee heeft de vergadering de notulen van 4 
november 2020 vastgesteld. Deze notulen worden op website geplaatst. 
 
8 Rondvraag 
Een van de aanwezige ouders vraagt naar corona en open ramen in klaslokalen.  
Lynette antwoordt dat in alle lokalen een CO2-meter aanwezig is. Bij een te lage stand gaan ramen 
open. Op termijn komen er grote maatregelen om binnenklimaat en ventilatie te verbeteren, maar op 
korte termijn verandert er niets. 
 
Om 21.13 uur sluit Rosalie de vergadering 
 


