
Jaarvergadering Ouderraad Prins Willem Alexanderschool 

Notulen  
 
 
Aanwezig: Odile, Annet, Sylvia, Anita, Marjan, Maria, Sandra, Marjam, Kim, Evelien, Conny en 3 

ouders 
 
Vanuit team: Ellen Atkinson 
 
Datum:  Dinsdag 24 oktober 2017 
Tijdstip:  20.30 uur tot 21.30 uur 
Lokatie: PWA school 
 
 

 
 
1. Opening 

De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering. De OR leden stellen zich voor. 
Wij mogen deze avond 3 ouders verwelkomen.  
 
 

2. Toelichting jaarverslagen (algemeen en financieel) 
Alle OR leden die in een werkgroep zitten vertellen kort wat zij gedaan hebben voor alle activiteiten afge-
lopen schooljaar (zie verder het jaarverslag op https://pwabeusichem.nl/over-de-school/or/ ).  
De penningmeester heeft een financieel jaarverslag gemaakt, welke is goedgekeurd door de kascom-
missie. De aanwezige ouders kijken deze in. Er zijn geen bijzonderheden te noemen dit jaar. 
 
 

3. Besluitvorming verhoging vrijwillige ouderbijdrage. Dit schooljaar € 25,- per kind per jaar en vol-
gend schooljaar € 27,50  
Wij hebben onderzoek gedaan naar wat de vrijwillige ouderbijdrage gemiddeld is bij Basisburen en ook 
gekeken naar het landelijk gemiddelde. Hieruit kwam naar voren dat de PWA aan de lage kant zit. Het 
landelijk gemiddelde zit op € 40,00 per kind per jaar. In het gebied Basisburen is dat gemiddeld € 26,00 
per jaar per kind. Afgelopen jaar betaalden we € 22,00 per kind per jaar. 
We zouden eerst jaarlijks de ouderbijdrage verhogen met € 0,50, echter is nu besloten deze dit jaar te 
verhogen met € 3,00 naar € 25,00 voor dit jaar per kind en volgend jaar te verhogen naar € 27,50 per 
kind. Er is hier tijdens de jaarvergadering over gestemd. Alle ouders waren het eens met de verhoging. 
 
Reden voor deze wat grotere stappen is dat de OR een buffer op wil bouwen om onvoorziene uitgaven 
te kunnen bekostigen aan bijvoorbeeld het schoolplein. Het schoolplein is mede door vele acties moge-
lijk gemaakt, en om in de toekomst niet weer zo’n groot beroep te moeten doen op ouders en vrijwil-
ligers, is besloten een jaarlijkse reservering te maken. Ook is het fijn als we bijvoorbeeld soms een vak-
docent in zouden willen huren (bijvoorbeeld een muziekdocent). Helaas zijn de onderwijsmiddelen vanuit 
de overheid alleen toereikend voor onderwijsmiddelen en niet voor een schoolplein of andere (ook be-
langrijke) zaken voor de ontwikkeling van een kind. En last but not least; wij willen graag dat alle kin-
deren mee kunnen doen, dus ook de kinderen waarvan de ouders de ouderbijdrage echt niet kunnen be-
talen en geen beroep kunnen doen op een ander potje (bijv. de gemeente).  
 
 

4. Toelichting activiteiten voor dit schooljaar  
Alle activiteiten blijven ook dit schooljaar (2017-2018) hetzelfde en er is er 1 toegevoegd, deze wordt 
aangepast naar het thema kinderboeken week. We zijn gestart met een digitale activiteitenkalender 
waar ouders zich op kunnen aanmelden voor het bieden van hulp. Al 65 ouders hebben zich via die acti-
viteitenkalender aangemeld. Daar is de OR erg blij mee!  
De ouders die zich hebben ingeschreven worden door de OR leden die in het werkgroepje zitten van die 
activiteit gemaild met een overzicht van de activiteit en wanneer zij verwacht worden op school. 
Als er te weinig ouders zich gemeld hebben voor een activiteit zal er nogmaals om hulp gevraagd wor-
den. 
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5. Vacature penningmeester OR (vanaf augustus 2018) 
Er is een vacature voor penningmeester vanaf schooljaar 2018-2019. Anita Dresselhuijs wil haar taken 
graag overdragen aan iemand die dit wil overnemen. Natuurlijk zou het mooi zijn als deze persoon nog 
“wegwijs” gemaakt kan worden door Anita zelf. 
Dus ouders: als u penningmeester zou willen zijn van de OR PWA, laat het dan z.s.m. weten! En zegt 
het voort! Natuurlijk is het mogelijk eerst informatie te krijgen of eens mee te kijken alvorens u “ja” zegt! 
Informatie over de vacature kunt u opvragen bij Odile Nijkamp (odilenijkamp@gmail.com). 
 
 

6. Rondvraag 
De aanwezige ouders hadden verder geen vragen. 

 
7. Sluiting 
       De voorzitter bedankt iedereen voor haar komst en sluit de vergadering om 21.30 uur.  
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