
 

 

 

Notulen 

ALGEMENE LEDENVERGADERING  

R.K. BASISSCHOOL WILLIBRORD 

 

 

 

 

Datum :  04-11-2020  om 20.00uur 

Adres  :  Digitaal via teams 

 

1. Opening: 20:03 uur  
2. Ingekomen stukken/mededelingen, geen 
3. Notulen ledenvergadering 20-11-2019 zijn goedgekeurd 
4. Keesjan aan het woord; Bijzonder jaar achter de rug en ook weer opgestart dit 

schooljaar. Veel dank namens het schoolteam voor onze inzet en de dingen 
die we toch hebben kunnen organiseren met elkaar. Ondanks Corona hopen 
we er toch een goed schooljaar van te kunnen maken.  

5. Financieel verslag ouderraad schooljaar 2019-2020. Door Corona zijn niet alle 
activiteiten doorgegaan, dus 4000 euro over van vorig schooljaar. Anne legt 
verder verslag uit. Er zijn geen vragen. Compliment van Jordy, goed 
weergegeven en duidelijk overzicht. 

6. Begroting schooljaar 2020-2021. Meer begroting voor Kerst, Projectweek van 
2000 euro en verder zullen we moeten afwachten wat er dit schooljaar 
allemaal gaat lukken. Barry vraagt, waarom een budget per leerling van 3 euro 
bij de sint? Naar het idee van de sint commissie is dat altijd 5 euro geweest. 
De penningmeesters zullen het aanpassen op de begroting. 

7. Verlaging ouderbijdrage. Door het grote eigen vermogen willen we wat 
aanpassingen doen. Schoolreizen komen we altijd te kort. I.v.m. krimp 
leerlingen, kunnen we nog 12 jaar het  eigen vermogen inzetten om het te 
laten zakken. Daarna moet er gekeken worden naar de uitgaven. Het geld 
moet ten gunste komen van de kinderen die nu op school zitten. 
Ouderbijdrage word 35 euro en de schoolreis word 25 euro. Inning zullen we 
pas in januari laten plaatsvinden. 

8. Uitredende leden: Richard, Jet en Juliette.  
      Intredende leden: Ilona 

Dit schooljaar lopen Ilona en Madhwie mee met Brenda 

(leerlingenadministratie) en Bianca (secretaris) om te kijken of ze eind dit 

schooljaar het stokje over kunnen nemen. 



Weinig nieuwe aanwinst binnen de OR, moeten toch een manier vinden om 

mensen enthousiast te krijgen. Nu natuurlijk moeilijk in deze tijden. Dit zullen 

we dus moeten gaan doen op een moment dat het weer kan.  

 

9. Rondvraag:  
 
-Barry; Locatie stampioendreef, loopt erg leeg, zijn daar plannen, ideeën voor. 
School doet zijn best om leerlingen aan te trekken om de kleuterklassen weer 
groter te maken.  
-Bianca; vraagt word er al gesproken over een continue rooster vanuit school, 

regering vraagt om zo veel mogelijk je reisbewegingen te beperken maar 4x 

per week reizen er nu toch best wat ouders, kinderen en overblijfouders heen 

en weer. Dit is door het MT nog niet besproken, Keesjan, zal dit wel gaan 

doen samen met MR en MT. En zal hier dan over communiceren.  

 

 

 


