
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 05-10-2021 

Aanwezig 

Bianca Hart (penningmeester), Linda de Lange (secretaris) 

Wil Nicolaas, Margareth Laan, Dorien van der Meer, Brenda Walraven, Marjan van Eijk, 

Leonie Mulder, Karen Emonds, Anniek de Ridder, Jeroen van Exsel, Mariëlle Heemskerk, 

Sabrina van den Hoek, Jacomien Beens, Willemijn ter Brugge, Eveline van de Lisdonk, Andras 

Westerveld, Froukje van Staveren en Ilona Boers 

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 

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

Notulen ALV d.d. 06-10-2020 

De notulen van de algemene ledenvergadering van de ouderraad van 06-10-2020 worden 

door de leden goedgekeurd. 

Samenstelling ouderraad 

Afgelopen jaar hadden we een ouderraad met 9 leden, twee van hen hebben in de loop van 

het afgelopen jaar afscheid genomen van de ouderraad. 

Bianca en Linda hebben afgelopen jaar naast hun bestuursfunctie als penningmeester en 

secretaris ook samen het voorzitterschap op zich genomen. Ouderraadlid Charlotte heeft 

aangegeven dat zij zich verkiesbaar wil stellen als secretaris, Linda stelt zich daarmee 

verkiesbaar als voorzitter. Bij besluit van de algemene ledenvergadering zijn zij gekozen als 

nieuwe secretaris en voorzitter. Het is fijn dat het bestuur weer compleet is.  

Dit jaar is Bianca’s laatste jaar op school en daarmee ook als penningmeester binnen de OR. 

We hebben goede hoop dat zij een goede opvolger vindt, misschien wel in de vorm van 

Froukje van Staveren en dat de vacature met ingang van het schooljaar 2022/2023 wordt 

ingevuld. 

Verkiezing nieuwe leden 

Anniek de Ridder, Eveline van de Lisdonk, Lieselotte Broeren en Mariëlle Heemskerk hebben 

aangegeven dat zij graag de ouderraad willen komen versterken. Het bestuur is met hen in 

gesprek geweest over de wensen en verwachtingen die horen bij het functieprofiel van 

ouderraadleden en gelukkig waren zij ook daarna nog even enthousiast. Zij hebben zich 

voorgesteld (Lieselotte door middel van een filmpje omdat zij niet aanwezig kon zijn) en 



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

OR-lid. 

In de verouderde statuten staat dat de ouderraad 9 leden mag hebben maar inmiddels heeft 

de school veel meer leerlingen dan in de tijd dat de statuten werden herschreven, daarom is 

het prima dat de ouderraad nu uit 11 leden bestaat. 

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 zoals het zomercarnaval dat een groot succes was.  

Er zijn geen vragen over het jaarverslag 

Decharge van het bestuur 
De kascommissie in de persoon van Froukje Herrewijn en Maarten van Riessen hebben op 29 
september 2020 de administratie van de ouderraad over het schooljaar 2020/2021 
gecontroleerd. De boekhouding is wederom goed verzorgd en er zijn geen 
onregelmatigheden geconstateerd. De vergadering heeft décharge verleend aan de 
penningmeester voor het schooljaar 2020/2021.  
 
Besteding ouderbijdrage 2020/2021 
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 

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

Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage 2020/2021 

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

 

Iets minder dan 7% heeft niet betaald. Misschien is het toch een goed idee om eens contact 

met die ouders/ verzorgers te zoeken om erachter te komen waarom zij niet willen of 

kunnen betalen. Wellicht kunnen we dan kijken naar bijvoorbeeld een betalingsregeling of 

onduidelijkheden uit de weg helpen. Andras vraagt zich af hoe dat binnen de privacywet 

past. Bianca geeft aan dat alleen zij en Wil weten om welke ouders/ verzorgers het gaat en 

dit ook niet binnen de ouderraad besproken wordt, ook niet met het bestuur. 



Sabrina stelt  voor dat je bij het innen van de ouderbijdrage ook ruimte zou kunnen laten 

voor een donatie om zo gezinnen die minder te besteden hebben te ondersteunen. 

Belangrijke ontwikkelingen binnen de school 

Ontwikkeling van de kinderen 

Twee keer per jaar worden de ontwikkelingen van kinderen op sociaal emotioneel, 

motorisch en cognitief gebied gemeten op individueel niveau, groepsniveau en schoolbreed. 

Hieruit kunnen we het volgende concluderen: 

• Er zijn geen leerachterstanden gemonitord die niet meer rechtgetrokken kunnen 

worden. 

• Bij de kleuters zien we op motorisch gebied wat achterstand daarom geven de 

vakleerkrachten hier extra aandacht aan en zijn er nieuwe spelmaterialen 

aangeschaft. 

• Om de groep die gemiddeld presteert ambitieuzer te maken is gestart met het 

programma foutloos rekenen (groep 6, 7 en 8), dit wordt positief ontvangen en deze 

groep is daarmee ook beter gaan presteren. Mirjam Stikkelman wordt als 

rekencoördinator twee dagen per week ingezet om leerkrachten te ondersteunen in 

hun vaardigheid het rekenonderwijs goed over te brengen op de kinderen. 

• In de groep moeizame lezers en anderstaligen zien we minder groei wat betreft het 

leesniveau dan wat we normaal zien. Onder leiding van juf Dorien zijn er vrijwilligers 

op school actief om die kinderen extra hulp te bieden bij het leren lezen. 

• Er is een groep kinderen die angstiger is geworden door bijvoorbeeld ziekte en verlies 

dichtbij, zij kunnen sociaal emotionele hulp goed gebruiken. Daarom is er op 

maandagmiddag een externe jeugdondersteuner, zijn er twee juffen 

vertrouwenspersoon en is Niels Vergeer (zij-instromer) er alle dagen om kinderen 

extra aandacht en hulp te bieden door middel van bijvoorbeeld samen lezen, praten 

of een spel doen. 

• Er is ook een groep kinderen die duidelijk moeite hebben met het sociale aspect dat 

school van hen vraagt nu de thuisscholing afgelopen is. Het samen spelen, incasseren 

van tegenvallers is soms moeilijk voor deze groep. School heeft hier veel tijd in 

gestoken door de eerste weken van dit schooljaar vooral in te zetten op 

groepsvorming en zien hoe het met iedereen gaat. Niels Vergeer ondersteunt ook 

deze kinderen. 

Los van de onderzoeksresultaten heeft het aanbod voor de kinderen die anders begaafd zijn 

een boost gekregen doordat er een klankbord is opgericht voor en door ouders. Judith is hier 

als extern coach ook bij betrokken. 

Ouderbetrokkenheid 

Door corona zijn ouders niet in de school geweest waar dat voorheen bij de kleuters en deels 

groep 3 wel iedere ochtend aan de orde was. Voor de kleuters heeft dat geleid tot veel meer 

zelfstandigheid wat betreft het aan/ uit trekken van de jas en het opruimen van 

tussendoortje en lunch. Het is dan ook niet wenselijk om dit, als dit weer mogelijk zou zijn, 

weer zo te doen. Veel ouders geven ook aan deze drukte in de gang ’s morgen niet te 



missen. Het is voor de kleuters fijn dat zij nu starten aan tafel met een werkje in plaats van in 

de kring zodat ze niet te lang hoeven te wachten. 

Dit jaar zijn de inloopochtenden gestart om ouders een kijkje in de klas te kunnen geven 

zodat zij betrokken kunnen zijn, deze worden druk bezocht. Uit de enquête van vorig jaar 

bleek dat ouders/ verzorgers erg positief zijn over de school maar dat communicatie een 

aandachtspunt is. Daarvoor is Kwieb in het leven geroepen, de app wordt steeds verder 

uitgerold. 

Schoolteam 

Het is fijn dat iedereen zo flexibel is geweest tijdens corona. Hopelijk kunnen we na de 

persconferentie van 2 november ook de laatste maatregelen laten vallen. 

De bezetting is goed. Soms wordt er geschoven en heeft een klas een andere leraar om te 

voorkomen dat een klas naar huis moet. De Willibrord is een opleidingsschool, er zijn heel 

wat stagiaires. Dat is fijn want zij kunnen extra taken met kinderen doen. 

Huisvesting 

Binnen Bodegraven zie je duidelijk dat sommige scholen leeglopen waar andere scholen juist 

veel aanmeldingen krijgen. Daarnaast wordt er veel nieuwbouw gebouwd en maken ouders 

een veel bewustere keuze dan vroeger. 

De Willibrord krijgt erg veel aanmeldingen, er is daarom nieuwbouw nodig, een goede optie 

zou zijn als er op de plek waar Junis nu staat (naast de school) een groot gebouw komt dat 

zowel door Junis als door de Beatrix school en de Willibrord school gebruikt kan worden. De 

gemeente werkt hier niet erg in mee en er is ook weinig budget vanuit de gemeente. Feit is 

dat de Willibrord maar een bepaald aantal nieuwe leerlingen aan kan nemen als er geen 

nieuwbouw komt in de toekomst (broertjes/ zusjes van al schoolgaande kinderen krijgen 

voorrang). We willen ook dat de kernwaarden haalbaar zijn, dit is lastig als de school te groot 

wordt. Wil geeft aan goede hoop te hebben dat er na de verkiezingen van de gemeenteraad 

een betere samenwerking met de gemeente zal zijn zodat er beter meegedacht wordt. 

Schoolplan 

Het continurooster wordt veel positiever ontvangen dan van tevoren gedacht werd (door 

zowel het team, als leerlingen en hun ouders/ verzorgers). Er volgt een stemming in Kwieb 

en daarna gaat de MR gebruik maken van haar instemmingsrecht, pas dan wordt er een 

definitieve keuze gemaakt. 

Verkeersveiligheid 

Het is nog steeds erg druk rond de school tijdens de spitstijden. Er is een voorstel neergelegd 

om van het Dronenplein een fietsweg te maken waar de auto te gast is om het op die manier 

veiliger te maken voor kinderen om naar school te komen. Vroeger werden kinderen die 

binnen een bepaalde straal woonden gevraagd lopend of op de fiets te komen maar dat is 

tegenwoordig niet meer haalbaar omdat bijvoorbeeld kinderen in de middag met opa/ oma 

mee gaan of omdat ouders meteen door moeten naar hun werk. 

Dankwoord Wil 

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

OR. Ook dank aan iedereen die naar de vergadering is gekomen. 



Afsluiting 

Er zijn geen vragen meer en iedereen wordt door de voorzitter bedankt voor zijn of haar 

komst. 


