
NOTULEN algemene ledenvergadering van de ouderraad 

Datum:  4 oktober 2022 

Voorzitter: Linda de Lange 

Notulist:  Eveline van de Lisdonk 

Opening 

Iedereen wordt van harte welkom geheten. Linda geeft een introductie van wat de ouderraad doet 

en waarom alle ouders worden uitgenodigd. Alle ouders die betrokken zijn bij de Willibrord zijn 

namelijk leden. De ouderraad vertegenwoordig deze ouders.  

Leden 

Na schooljaar 2021-2022 treden er 2 ouders af, maar zijn er ook een aantal nieuwe leden. Bianca en 

Jacomien vertrekken, nieuw zijn Anniek en Mariëlle en Lieselotte. 

In de oude statuten staat dat er 9 personen in de ouderraad zitten. Vorig jaar is afgesproken dat de 

OR uitgebreid wordt naar 12 in verband met de grootte van de school. 

Voor schooljaar 2022-2023 stellen de nieuwe leden van de ouderraad zich voor en verkiesbaar: 

Renee Stolwijk, Caroline van Os en Chayenne Humme. De nieuwe leden worden unaniem verkozen. 

MR & leerlingenraad 

Volgend jaar hopen wij één grote gezamenlijke ledenvergadering te houden. De MR haakt dan aan. 

De leerlingenraad heeft een filmpje gemaakt om een beeld te geven hoe een vergadering eraan gaat. 

Financiële verantwoording 

We nemen afscheid van Bianca als penningmeester. Inmiddels is de kascontrole geweest en alles was 

netjes op orde. Er komt nog een verslag van hiervan. Nadat de ledenvergadering ingestemd heeft 

met het gevoerde bestuur, wordt er decharge aan het bestuur verleend. 

De ouders krijgen een financiële uitleg van afgelopen schooljaar. Deze verantwoording wordt aan alle 

ouders verstuurd, zodat iedereen op de hoogte is, zeker ook omdat de opkomst tijdens de ALV 

relatief laag is. 

Opvallend is dat de vrijwillige ouderbijdrage minder goed betaald word. De OR kan veel activiteiten 

organiseren, juist door de vrijwillige ouderbijdrage. Wil geeft aan dat zij hier extra aandacht aan zal 

geven bij de komende Willibode. Mochten ouders niet kunnen betalen, kunnen zij dit aangeven en 

kan naar een mogelijkheid worden gezocht. 

Sinds vorig jaar kan de ouderbijdrage via de Kwieb-app worden betaald. Deze betaallink blijft boven 

in de app staan en gaat niet naar beneden, zodat die goed zichtbaar blijft tot de factuur betaald is. 

Omdat alle kosten omhoog gaan, wil de OZ de ouderbijdrage verhogen van €43,- naar €45,- 

→ Vraag ouder: is deze verhoging genoeg om alle kosten goed te kunnen dekken? 

Antwoord: Er zijn ook wat activiteiten waar wij inkomsten uit krijgen, hierdoor kunnen wij ook wat 

dingen bekostigen. 

→ Vraag ouder: in het verslag stond iets over eventuele extra bijdrage. Is hier meer over bekend? 

Antwoord: Dit is iets waar wij inderdaad over nadenken en een manier zoeken om dit vorm te geven. 

Wij willen en mogen kinderen niet uitsluiten van activiteiten 

→ Vraag ouder: Kan de hoeveel tijd omgezet worden naar een visueel plaatje, dit voor steeds grotere 

groep laaggeletterde ouders? 

Antwoord: Dit gaat opgepakt worden en komt later in de Willibode. 

Tot slot wordt er gestemd om de vrijwillige ouderbijdrage te verhogen. Iedereen stemt voor. Eind 

oktober komt het betaalverzoek in Kwieb. 



Mededelingen Wil 

Wil heet iedereen welkom en spreekt een grote dank uit naar de ouderraad.  

Speerpunten voor dit schooljaar: we maken er weer een fantastisch jaar van, begrijpend lezen, wie 

ben ik en wie is de ander.  

Willibrord doet het heel erg goed. Bodegraven groeit en de scholen groeien ook. Zoals het er nu 

uitziet, moet de Willibrord volgend jaar een leerlingenstop introduceren. Om de juiste zorg te 

kunnen blijven geven, moeten we niet te groot worden. Lokalen op het water staan er 2 jaar, mogen 

max 5 jaar staan. Dit baart grote zorgen. Daarom blijft Wil de noodzaak melden bij de wethouder. 

Corona: afgelopen 2 jaar is er veel verandering en wisseling geweest. Elke school heeft zijn eigen 

‘noodplan’ moeten maken voor de komende periode als corona weer opduikt. Er wordt geen 

melding gedaan als er corona is. Bij code rood is het besluit genomen dat er geen schoolsluiting zal 

komen. Of de leerkracht moet aangeven zich hier niet prettig bij te voelen. De flexpool met invallers 

is leeg, dus het kan zijn dat er mensen voor de klas komen te staan die niet bevoegd zijn. 

De school heeft de ouders gemist, Wil is blij dat ouders weer welkom zijn, de inloopochtenden zullen 

dan ook zeker blijven zodat ouders in de klas kunnen meekijken. 

In de ouderenquête is er veel waardering uitgesproken naar de school. Een aandachtspunt is dat 

ouders meer op de hoogte willen zijn van de ontwikkeling van hun kind. De continue communicatie 

staat hoog in het vaandel. Wil is blij dat haar teamleden steeds meer gebruik maken van Kwieb om 

meer inzicht te geven in wat er gebeurt op onze school. 

Droom van Wil is dat wij onze leerlingen nog meer leren met respect met elkaar om te gaan. Dat we 

altijd met elkaar in gesprek kunnen blijven en niet meegaan met de gekte van de dag. 

→ Vraag ouder: is er aandacht van omgang met social media? 

Antwoord: het team is hieronder in ontwikkeling, er is een studiedag over geweest. 

→ Compliment van ouder hoe er omgegaan is met alles rondom corona. Er is gedaan wat er gedaan 

moest worden. Maar het had niet de boventoon. 

→ Vraag: wordt er iets gedaan met waarde en normen? In de samenleving lijkt dit soms ver te 

zoeken. 

Antwoord: er zijn schoolregels, die worden voor elke klas uitgewerkt zodat die voor iedereen 

begrijpelijk zijn. Teamleden geven het goede voorbeeld en geven complimenten aan leerlingen die 

het juiste gedrag vertonen. 

Tot groep 6 gaat alles vrij volgens de regels, hierna gaan kinderen grenzen opzoeken.  School heeft 

hier extra zorg voor. De leerlingenraad bespreekt respect naar elkaar, rolvoorbeeld naar de klas, en 

het bespreekbaar maken in de klas. 

Wil bedankt iedereen voor alle betrokkenheid en aanwezigheid. 

  




