
Notulen Jaarvergadering Ouderraad OSG 2019-2020 03-12-2020 
 
Vanwege de geldende coronamaatregelen vond de vergadering online plaats via 
videovergaderplatform MeetMe. 
 
Aanwezig:  
OR: Jan Karel Buijink (voorzitter en notulist), Mirjam van Diepen (secretaris), Annemarie 
Gerritsma (penningmeester), Michael Deen (vice-voorzitter), Sandra Sterenborg, Angelique van 
den Broek, Thomas van Delft, Noud Drewes, Caroline Soffner 
OSG: Peter Snoek en Carole Roozeman. 
Ouders: Aafke Boon, Alex Kamps, Jacolien Annema en tot maximaal 8 ouders, waaronder 
Lisanne, Kirsten, Nanne, Bianca Ardani en John. 
 
1. Opening en welkom 
De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen welkom, in het bijzonder de nieuw 
verkozen leden van de ouderraad (zie punt 5). 
 
2. Notulen jaarvergadering 2018-2019 
De notulen van de jaarvergadering van het schooljaar 2018-2019 van 28 november 2019 
werden kort doorgenomen. Er zijn geen op- en of aanmerkingen. De notulist (Noud Drewes) 
werd bedankt. 
 
3. Jaarverslag 2019-2020  
Secretaris Mirjam van Diepen nam ons kort mee in het door haar opgestelde jaarverslag van de 
ouderraad. Noemenswaardig was afgelopen jaar de thema-avond voor alle ouders tijdens de 
familiedag in de feestweek ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan. De ouderraad 
presenteerde hier een quiz die een een groot succes was met veel deelnemers. Tijdens deze 
avond heeft de ouderraad ook het geschenk aan de school overhandigd voor het 150-jarig 
bestaan: schaakstukken voor het buitenschaakbord. 
 
4. Financieel verslag 2019-2020 en Begroting 2020-2021 
Penningmeester Annemarie Gerritsma presenteerde het financieel verslag zoals opgesteld in 
samenwerking met de administratie van de OSG.Over het algemeen wordt de ouderbijdrage 
goed voldaan. Voorstel is om het overschot op de begroting te reserveren voor het schooljaar 
2020-2021 ten dienste van de school.  
De hoogte van de ouderbijdrage, die op Atlas-niveau wordt vastgesteld, blijft in het schooljaar 
2020-2021 gelijk. 
 
5. Wisseling van leden Ouderraad 
De voorzitter presenteerde de uitslag van de onlangs gehouden verkiezingen met 7 kandidaten 
voor 6 beschikbare plekken: herkozen zijn Mirjam van Diepen, Annemarie Gerritsma en Jan 
Karel Buijink, nieuw gekozen zijn Aafke Boon, Alex Kamps en Jacolien Annema. De nieuwe 
leden werden van harte welkom geheten. Afscheid werd genomen van de vertrekkende leden 
Sandra Sterenborg, Thomas van Delft en Caroline Soffner. De voorzitter zegde toe na de 



vergadering persoonlijk bij de vertrekkende leden langs te gaan met een aardigheidje, 
beschikbaar gesteld door de OSG. Tot slot dankte ook directeur Peter Snoek de vertrekkende 
leden voor hun inzet. 
 
6. Rondvraag 
Geen vragen. 
 
De voorzitter sloot de vergadering iets na 20:00 uur onder dankzegging aan alle deelnemers.  
 


