
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 06-10-2020 

Aanwezig 

Imelda Langerak (voorzitter), Linda de Lange (sectretaris), Bianca Hart (penningmeester), 

Wil Nicolaas, Brigitte Schouten, Charlotte de Heij, Leonie Mulder, Karen Emonds, 

Sabrina van den Hoek, Renate Spee, Eveline van de Lisdonk, Carmen Ebbers, 

Danny van der Houwen. 

Agenda 

• Welkom; 

• Vorige notulen bespreken; 

• Bespreken jaarverslag en begroting en vaststellen van de ouderbijdrage; 

• Wil Nicolaas vertelt je meer over belangrijke ontwikkelingen binnen de school; 

• Verwelkoming nieuwe (aspirant)leden en bedanken aftredende leden; 

• Afsluiting. 

Er zijn vooraf aan de vergadering geen nieuwe punten/vragen ingediend, de agenda wordt 

ongewijzigd vastgesteld. 

Opening en welkom 

Imelda opent de algemene ledenvergadering (ALV) en heet iedereen van harte welkom. 

Notulen ALV d.d. 08-10-2019 

De notulen van de algemene ledenvergadering van de ouderraad van 08-10-2019 worden 

door de leden goedgekeurd. 

Samenstelling ouderraad 

Imelda gaat verhuizen naar Alphen aan den Rijn en haar kinderen zijn daar dit schooljaar al 

gestart, daarom neemt zij afscheid als voorzitter van de ouderraad. We bedanken haar 

nogmaals voor haar inzet en enthousiasme. Bianca en Linda nemen als duovoorzitters het 

voorzitterschap tijdelijk over tot er een goed alternatief is gevonden. 

Dit jaar is ook Bianca’s laatste jaar binnen de OR, maar omdat dat het verloop van twee 

bestuurders onrust kan veroorzaken, is besloten dat zij ook volgend jaar de rol van 

penningmeester zal invullen. We hebben goede hoop dat zij een goede opvolger vindt en dat 

de vacature met ingang van het schooljaar 2021/2022 wordt ingevuld. 

Verkiezing nieuwe leden 

Leonie heeft afgelopen schooljaar enkele maanden meegelopen en geeft aan dat zij graag 

het ouderraad team komend jaar wil versterken, daarom heeft zij zich voorgesteld en 

verkiesbaar gesteld. Bij besluit van de algemene ledenvergadering is zij gekozen als nieuw 

OR-lid. 

Eveline en Carmen hebben ook aangegeven interesse te hebben om lid te worden van de 

ouderraad, daarom zijn zij vanaf nu aspirant-lid. Carmen wil graag weten in hoeverre 

verwacht wordt dat je overal bij bent. Sabrina legt uit dat je bij de grote activiteiten zoals 

sint, kerst, carnaval en zomerfeest wel verwacht wordt; maar dat er met de commissie 

onderling goed te overleggen is wanneer je afspreekt en wie wat doet. 



Financiële verantwoording 

Bianca legt uit hoe de coronaepidemie ervoor zorgde dat ook op school veel van de geplande 

activiteiten niet door konden gaan, ondanks dat is toch geprobeerd leuke, alternatieve 

activiteiten te bedenken. Dat is volgens de feedback van team, kinderen en verschillende 

ouders goed gelukt! Wel een opmerking: het e-mailadres op de laatste pagina klopt niet en 

moet worden aangepast. 

Decharge van de penningmeester 
De kascommissie in de persoon van Froukje Herrewijn en Maarten van Riessen hebben op 
3 oktober 2020 de administratie van de ouderraad over het schooljaar 2019/2020 
gecontroleerd. De boekhouding is wederom goed verzorgd en er zijn geen 
onregelmatigheden geconstateerd. Omdat de kascommissie niet aanwezig is bij de ALV 
hebben zij een verklaring getekend. De vergadering heeft décharge verleend aan de 
penningmeester voor het schooljaar 2019/2020.  
 
Besteding ouderbijdrage 2019/2020 
Door de coronaepidemie hebben wij niet alle geplande activiteiten kunnen uitvoeren en 

blijft er geld over (een bedrag van € 2.343,50) van de betaalde vrijwillige bijdrage over het 

schooljaar 2019/2020. Groep 8 hebben we de ouderbijdrage ‘teruggegeven’ door het 

alternatieve kamp deels te bekostigen. Er zijn 3 scenario’s besproken wat te doen met het 

geld dat is ‘overgebleven’: 

• Het overgebleven geldbedrag terugstorten naar ouders/verzorgers; 

• Reserveren voor het schoolreisje: doordat onder- en bovenbouw dit schooljaar apart 

gaan zijn de kosten m.b.t. het schoolreisje hoger; 

• Meesparen voor een nieuw speelhuisje op het schoolplein: het huidige speelhuisje is 

meegegaan vanuit de oude school, dit wordt ieder jaar geïnspecteerd en moet nu 

vernieuwd worden. 

Alle aanwezigen stemmen voor een nieuw speelhuisje als bestemming voor het geld. 

Vaststelling begroting 2020/2021 

Nieuw is de post voor meesterlijke juffendag, omdat de goochelaar dit jaar zo’n succes was 

besluiten we volgend jaar ook een activiteit te doen op deze dag. 

Het zomerfeest betaald zichzelf altijd terug en er blijft ook altijd wat geld over. We gaan 

ervan uit dat het oudercafé met kerst niet door kan gaan, deze inkomsten zijn daarom ook 

niet meegenomen in de begroting. 

Er zijn geen vragen/ opmerkingen over de begroting, het ziet er goed uit. Wel van Danny de 

vraag waarom de onder- en bovenbouw apart op schoolreis gaan. Wil vertelt dat dit een 

wens is van de leerlingenraad (zij vertegenwoordigen alle leerlingen). Het is het proberen 

waard, de bovenbouw zou graag eens iets anders willen dan de drie parken die passen 

binnen de voorwaarden (reistijd, beloopbaar, voor alle kinderen leuk). Voor de kleintjes is 

een groot park ook veel lopen en een behoorlijke onderneming. Door te splitsen is er ook 

meer keus. 



Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage 2020/2021 

De ouderbijdrage blijft gelijk t.o.v. vorig jaar, namelijk €43,-. 

Er zijn een aantal mensen die de ouderbijdrage van vorig schooljaar nog niet betaald 

hebben, het is een opvallend hoog aantal. Het is niet duidelijk waarom niet betaald wordt, 

een herinnering is al verstuurd. Bianca en Brigitte gaan hier achteraan. 

Belangrijke ontwikkelingen binnen de school 

Ouderbetrokkenheid 

Wil vindt het jammer dat de opkomst laag is. Dat er weinig ouders bij de ALV zijn is wellicht 

ook te verklaren doordat veel ouders denken vanuit de gedachte ‘geen nieuws is goed 

nieuws’. Ze vertelt dat er bij de geplande koffiemomenten, waarbij onder het genot van een 

kop koffie met Wil gesproken kon worden over de ontwikkelingen binnen de school en het 

beleid, niemand is geweest. Bij navraag werd vaak gezegd dat men het alleen nodig vindt om 

te komen als er iets aan de hand is. De inloop in de klassen werd daarentegen heel goed 

bezocht. Toch zijn alle ouders van de Willibrord op hun eigen manier betrokken bij de 

school. 

Schoolteam 

Afgelopen jaar heeft de corona epidemie een flinke invloed gehad. Wil vertelt dat ze trots is 

op hoe iedereen zich heeft aangepast. Het team heeft het best zwaar gehad, zeker omdat er 

ook geen goede samenwerking met kinderopvang was. Het is gelukkig nog niet gebeurd dat 

een klas naar huis moest, dit komt ook omdat er een goede flex pool is. De Willibrord is een 

opleidingsschool, er zijn heel wat stagiaires. Dat is fijn want zij kunnen extra taken met 

kinderen doen. 

Huisvesting 

Het gaat goed met de school en dat blijkt ook uit de vele nieuwe aanmeldingen (60 nieuwe 

kleuters in de komende 12 maanden), er is daardoor meer ruimte nodig. Zeker gezien de 

nieuwbouw die in de nabije toekomst in de omgeving van school wordt gebouwd 

(Dronenhoek en oude Welkoop). Er zijn verschillende opties; 

Optie 1: Er gebeurt niets. 

Optie 2: De oude Verhoeff Rollman school wordt opgeknapt. Er is gekeken naar deze optie 

en een delegatie is bij deze school gaan kijken, dit was geen succes. Ramen mochten niet 

open i.v.m. eventuele overlast voor de buurt, er zitten momenteel verschillende bedrijven in 

de school die niet goed te combineren zijn met schoolse activiteiten en zij hebben daarnaast 

nog een contract tot de zomer, en nog veel meer nadelen. 

Optie 3: Twee noodlokalen op de parkeerplaats naast de school. Dit heeft de voorkeur van 

de school. Momenteel doet gemeente onderzoek naar de kosten van twee noodlokalen en 

het verbouwen van de Verhoeff Rollmann school.  

Optie 4: Twee noodlokalen bij het gebouw van de nieuwe brandweerkazerne. 

  



Er is al lange tijd overleg met de gemeente maar dit verloopt stroef. De wethouder reageert 

niet op inhoudelijke brieven van de ouderraad, medezeggenschapsraad en leerlingenraad. 

Charlotte vraagt hoe het zit met het aantal m2 dat er per kind zou moeten zijn, Wil vertelt 

dat dit criteria vooral speelt bij voortgezet onderwijs en niet bij het basisonderwijs.  

Schoolplan 

We gaan komende tijd evalueren met alle betrokkenen hoe de afgelopen vier jaar verlopen 

is (schoolplan 2016-2020) en het nieuwe schoolplan verder invullen. De voorkeur is de 

kernvoorwaarden en sport en bewegen hoog in het vaandel te houden maar met meer 

aandacht voor persoonsvorming en socialisatie. Dit omdat we denken dat het belangrijk is 

een goede wereldburger te zijn. De wens is dat alle leerlingen met plezier naar school gaan 

en dat school eruit kan halen wat erin zit. Op 6 november komt de inspectie van het 

onderwijs naar de school voor een kwaliteitsonderzoek in relatie tot ouderbetrokkenheid. 

Verkeersveiligheid 

Wat betreft het verkeer rond de school en met name over het wandel-/fietspad zijn al veel 

gesprekken geweest met wethouder Inge Nieuwenhuizen. Veilig Verkeer Nederland is er ook 

bij betrokken geweest want een fietspad kan niet op een zebrapad eindigen en het is rond 

de spitstijden gewoon te druk. Er is ook een voorstel neergelegd om van het Dronenplein 

een fietsweg te maken waar de auto te gast is. Het voorstel is nu om het wandel-/fietspad 

op drukke perioden te sluiten voor fietsers, omdat de situatie zo te gevaarlijk is. 

Ouderapp Fiep! 

De lancering van de ouderapp Fiep ging helaas niet zoals gepland doordat namen van ouders 

en kinderen soms zichtbaar waren zonder dat daar toestemming voor werd gegeven.  

Het is niet duidelijk wie hier precies verantwoordelijk voor is geweest. Er wordt momenteel 

hard gewerkt om hem AVG proof te maken, indien nodig komt er een andere app.  

Renate vraagt zich af of er geen andere scholen binnen de Groeiling zijn die goede 

ervaringen hebben met een ouderapp. Wil legt uit dat niet alle scholen een ouderapp 

hebben en per school past de ene app ook weer beter dan de andere. Een andere school 

binnen de Groeiling had goede ervaringen met Fiep. 

Dankwoord Wil 

Wil bedankt alle ouderraadsleden en geeft aan dat zij zeer tevreden is over de inzet van de 

OR. Ook geeft zij aan dat het fijn is dat de verbinding van de ouderraad binnen de school zo 

goed is, mede doordat Linda ook secretaris van de leerlingenraad is en Karen zorgt voor de 

verbinding met het schoolteam. 

Zij bedankt Imelda voor haar jaren als voorzitter van de ouderraad, iedereen gaat haar 

missen. Wil heeft haar leren kennen als een zeer enthousiaste, inventieve, creatieve, 

oplossingsgerichte, lief en positief mens die samen met de leden van de ouderraad van grote 

betekenis is geweest in de afgelopen schooljaren. 

Afsluiting 

Iedereen wordt bedankt voor zijn of haar komst. 


