
 

 

Notulen Oudervereniging O.B.S. De Kring 

12-04-2022 
19:30 

Afwezig: Anouk, Nathalie, Lucinda, Didem en Marcia 

1. Opening:  
Om 1935u opent de Linda de vergadering met de mededeling dat dit een extra vergadering is ivm 
financien icm schoolreizen. 
 

2. Behandeling notulen vorige vergadering 

Niks. 

3. Ingekomen stukken 
Brief van KvK voor het inschrijven in het UBO register.  
 

4. Mededelingen directie en bestuur 
Karin – Ciska is nog steeds ziek en zal voorlopig niet terug keren. Voor haar is nu t/m eind van dit 
schookljaar een vervangster, Judith.  
 
 

5. Mededelingen penningmeester / Bestuur OV (tevens punt 7 schoolreis 3 en 4-6) 
Sandra – de kostenoverzicht is per mail gestuurd en heeft hier wat uitleg over gegeven. Komt er op 
neer dat diegene die de commissie hoofd is, heeft dit briefje om alle uitgaven op te noteren. Zodra 
de activiteit klaar is, moet dit overzicht naar de penningmeester samen met de bonnen. Zodat alles 
bij elkaar zit en de penningmeester alles kan noteren. Ook met dit overzicht kan je goed in de gaten 
hou het loopt met het budget. 
 
Linda – Er zijn gelukkig nog meer ouders geweest die betaald hebben, echter we missen nu over de 
hele school nog 46 betalen a EUR 42,00 pp. Dit uitgezonderd van de evt nieuwe kinderen die vanaf 
Jan op school zijn gekomen. Echter zij betalen dan sowieso niet het volledige bedrag. 
 
Ondanks dat we “maar” 46 niet betalers hebben, komen we voor de schoolreizen nog te veel te kort. 
Er zijn voor groep 4-6 143 kinderen x EUR 25,00 = EUR 3575 budget. Echter met de inflatie van de 
laatste jaren en zeker de laatste tijd zou je met 100% betalende ouders nog niet uitkomen. De bussen 
komen uit tussen EUR 1800 en EUR 2000 en voor entree moet je zeker rekenen op zo’n EUR 12,00 
per kind en vaak ook zonder een hapje of een drankje. 
Op dit moment zijn er voor groep 4-6 nog 15 niet betalende ouders, komt  neer op EUR 375,00 
minder inkomsten. Qua kosten nu zou je te kort komen op EUR 580,00. Kees had in een gesprek met 
het OV bestuur aangegeven dat het voor dit jaar geregeld kon worden door Edumar. Echter of dit 



echt het geval is, moeten we nog echt afwachten. Daar Edumar geen potje heeft voor de schoolreis. 
Wel voor die EUR 17,00 per kind voor de andere activiteiten, daar waar nodig.’\ 
 
Voor dit jaar is er, door een te kort aan financien, besloten voor een aangepaste schoolreis naar 
Historieland, hiervan zal deze week nog een brief uitgaan naar de ouders.  
 
Nu is het wel zo, dat het voor volgend jaar zeker moeilijker gaat worden mbt de schoolreis. Met Kees 
besproken dat voor volgend jaar er vroeg al een een update qua betalingen moet komen en dan evt 
een brief schrijven (via parro) met stand van zaken wat er qua bedrag aan inkomsten nog mist en een 
datum aangeven dat dit binnen moet zijn. Zo niet, dan echt de schoolreis volledig afblazen en de 
mensen die betaald hebben, hun EUR 25,00 terug geven.  
Wat zeker indruist tegen het idee van de OV om er een zo’n leuk jaar en schoolreis van te maken. 
Maar wat niet kan, dat kan niet… helaas.  
 
Voor groep 3 staat er wel een schoolreis met bus gepland naar mini mundi. Echter in overleg Kees 
met OV bestuur vinden we ook dat dit dan eigenlijk niet kan omdat groep 4-6 ook niet met een bus 
weg kunnen. Bij groep 3 missen er namelijk ook nog betalingen –  8 ouders (8x EUR 25,00 = EUR 200) 
Dit moet nog overlegd worden met de leerkrachten van groep 3.  
 
Wat wel moet gebeuren voor schooljaar 2022-2023 is dat het budget omhoog moet. Er is al zeker 
sinds 2015 een ouderbijdrage van EUR 42,00. Er werd gesproken om dit misschien te verhogen naar 
bv EUR 50,00. We zijn als school al sowieso degene met de laagste ouderbijdrage.  
Ouderbijdrage verhoging moet wel in overleg en goedkeuring van directie / MR van school. Dit moet 
worden gedaan door het bestuur van de OV.  
Er moet ook gekeken worden tot het schrappen van activiteiten bv de disco’s voor groep 7 en 8, 
pasen, avondvierdaagse e.d. Zodat je geld heb voor Sint, Kerst en schoolreizen/survival. Zeker als er 
weinig tot geen verhoging kan zijn. 
 
Survival groep 7 – Voor groep 7 missen we nog 12 betalende kinderen, totaal EUR 300,00. 
Mocht iedereen betalen zouden we voor dit jaar hebben: 51x EUR 25,00 = EUR 1275,00 budget. 
Helaas komen we op dit moment niet verder dan EUR 975,00.  
Jeroen zat nu al aan de EUR 1000 zonder eten, dus er zal geschrapt moeten worden. Hij zal aan Amy 
van de survival vragen om die dag wat te versomberen, zodat we aan ’t budget komen. Karin 
adviseert om te proberen om toch wat van de prijs af te krijgen, wat wel zou moeten lukken. 
Idee werd geopperd om, als er bv wat budget over is van bv kerst/sint of sportdag, hier iets van over 
te hevelen naar de survival. Maar dit werd vriendelijk doch beleefd afgewezen door Jeroen. Wat hij 
krijgt/heeft, daar gaat hij het mee doen en zal dit dan ook in z’n bericht over de survival voor op de 
site, meenemen dat het versomberd moest worden ivm niet 100% betalingen.  
Hij kreeg tevens ook een mail/brief van staatsbosbeheer dat er gekeken moest worden en of het wel 
kon ivm beschermend gras/bloemen en gaf evt als alternatief het Berenbos.  
Voor het eten staat normaal een patatje achteraf op school op de agenda, maar met het budget zal 
dit niet kunnen. Er wordt gedacht aan bv knakworst met brood of evt pannenkoeken. Deze laten 
maken door ouders, evt op school met een kookplaatje.  
Survival staat gepland voor 10juni met uitloop naar 17 juni. 
 
Kleuters – Hiervan missen nog 11 niet betalende ouders. Zij hebben nog geen uitje gehad. En volgens 
Amber wachtten de leerkrachten op welk budget zij aankonden houden. Het is echter wel zo, dat 
deze 11 niet betalende berekend is t/m dec 2021. Dus nog niet meegerekend de evt nieuwe 
kinderen. Deze zijn nog niet bekend bij de penningmeester.  
 



Vanuit Edumar is er wel gevraagd om nogmaals achter de niet betalende ouders te gaan, dit maal 
deze ouders te bellen met het verzoek om alsnog te betalen. Wie er gaat bellen en wanneer is nog 
niet bekend.  
Hopelijk zal dit nog leiden tot wat betalingen..  
 
Dan heeft het OV bestuur aan Kees gevraagd om iets van een team uitje met team De Kring en OV 
leden te organiseren. Hoeft niet eens een uitje te zijn, kan iets simpels zijn om in ieder geval even bij 
elkaar te komen, zodat we weer allemaal de zelfde kant opkijken met wat we allemaal willen 
doen/bereiken. En dat de communicatie weer een stuk beter gaat tussen iedereen.  
 
Ook hebben we gevraagd aan Kees voor een 2e teamlid bij de OV om Karin wat te ontlasten, daar er 
altijd 2 teamleden bij de OV zaten en Karin de laatste jaren alles alleen doet met de OV. Carina had 
daar wel oren naar, mits zij dat van andere zaken af gaat. Hopen dat met het nieuwe schoolseizoen 
er een 2e teamlid bij komt.  
 
 

6. Koningspelen/Sportdag 
Dit loopt, er was wat communicatie problemen, maar dat is opgelost. 
Omdat het dit jaar anders loopt dan normaal (bovenbouw niet op de velden met gehuurde 
stormbaan), zullen de kosten dit jaar laag blijven.  
 

7. Rondvraag/samenwerking 
 
Er was een vraag of er nog kascontrole is ? Die zou er zeker moeten zij en zal dit jaar ook weer 
komen.  
 
Er waren vragen mbt de OV op de site, omdat daar eigenlijk niks meer op staat. Dit zou Richard doen, 
maar is een paar jaar geleden gestopt. Dit gaat zeker weer opgepakt worden. De notulen zal ook naar 
Richard worden gestuurd om ze weer op de site te zetten 
Ook zal er een klein verhaal over de OV opkomen, tevens per lid een verhaaltje wie ze zijn met een 
foto.  
Er wordt ook een verzoek gedaan aan de leden om een kort verhaaltje over jezelf te schrijven met 
een foto en deze naar de OV mail te sturen: kring@edumarevpr.nl 
Verzoek om dit verhaaltje + foto te versturen voor 12 mei aub.  
 
Tevens is er ook besproken om dingen van de OV via Parro te versturen, met alleen OV zaken. Niet 
meer in de Kringloop. Zodat het duidelijker voor de ouders is. Ook mbt activiteiten, innen 
ouderbijdrage etc.  
Na de activiteit moet de commissie hoofd een stukje schrijven (wat verstuurd wordt via Parro en 
daarna op de site komt) met ook daarin de kosten en wat er met het geld is gedaan.  
Wie het op de site gaat zetten is nog onbekend, maar zal hoogstwaarschijnlijk een leerkracht zijn, die 
ook al in de commissie zit. 
 
Jeroen had vragen bij het budget van Lief en Leed.  
Uitgelegd waarvoor dat was en hij vindt niet dat evt kaartjes/bloemen voor die langdurig 
leerkrachten hieruit moet komen, maar uit prive kas van de OV leden. Het budget kan we gebruikt 
worden voor bv zieke kinderen.  OV leden zijn het hiermee eens. 
 
Jeroen had ook vraag wat het potje “diversen” is. Dit wordt voorgelegd aan de penningmeester. 
 
 



Andrea is druk bezig geweest voor een “eindfeest” op vrijdag 8 juli, laatste schooldag. Ze heeft al een 
mail gestuurd naar Push om het een en andere te “bestellen/reserveren”. Het is wachten of we dit 
kunnen krijgen van ze om het voor de kinderen een zo leuk mogelijke laatste schooldag te geven. Dit 
wordt normaal nooit gedaan en is pas in het leven geroepen met corona.  
 
Ook het verzoek vanuit het bestuur om met vragen (geen urgente) niet alleen aan Linda te vragen, 
maar zet het op de mail (kring@edumarevpr.nl) dan wordt daar door het bestuur naar gekeken en 
meegenomen in de vergadering of door diegene behandelt. Is om Linda wat te ontziet aangezien ze 
laatste tijd veel vragen kreeg…  
 
Bij de volgende vergadering van 16 mei zullen we een datum plannen voor een etentje met de OV 
leden. 
Dit doen wel altijd aan het einde van een schooljaar, op eigen kosten. 
 
Om 2130u wordt de vergadering gesloten. 
 

ð Volgende vergadering is maandag 16 mei om 1930u. 
ð Laatste OV vergadering van dit schooljaar zal zijn op dinsdag 21juni 1930u. 

 
 

 


