
Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montessori Basisschool Rhenen 

 

Datum:  Dinsdag 13 oktober 20.00 – 21.00 uur  

Locatie:  Online MS Teams  

Aanwezig:  Gijsbert, Koen, Esther, Astrid, Judith, Floris, Gerjanne, Jeroen, Paula, 

Marjolein, Monique 

Afgemeld:  Olivier, Bettina, Manuel 

 

1. Opening 

Welkom aan alle leden/ouders. 

 

2. Jaarverslag 

• Gijsbert: Introductie bestuur OV. 

• Esther: Toelichting activiteiten(kalender). 

• Marjolijn: Toelichting op de bibliotheekcommissie. 

• Koen: Toelichting op de jaarrekening van de oudervereniging en TSO. 

• Monique: Er is een ouder voor de kascontrole.  

 

➢ Jaarverslag is goedgekeurd.  

 

3. Bestuursleden 

• Herbenoeming Gijsbert Vel Tromp per 1-1-2021 

• Herbenoeming Astrid Kristiaan per 1-1-2021 

• Benoeming Esther Febus per 1-8-2020 

• Benoeming Koen Klootwijk per 1-8-2020 

• Benoeming Olivier Schelfhout per 13-10-2020 

• Benoeming Bettina en Manuel Ritter per 13-10-2020 

 

➢ Alle bestuursleden zijn aangesteld. 

 

4. Begroting 

• Koen: Toelichting op de begroting van de OV. Over de begroting van de TSO wordt 

niet gestemd, dit is een dienst van de OV aan de school.  

• Monique: Er is onduidelijk over de hoogte van de TSO bijdrage. Koen en Monique pakken dit 

op. 

• Monique: In overleg met Sabine is besloten om met de Kinderraad na te denken over 

de aanschaf van TSO-materiaal. Daarnaast kunnen er ook cursussen gegeven worden 

aan TSO-medewerkers om de TSO inhoudelijk te versterken. TSO-diensten zijn 

geregeld.  

• Monique: Mogelijk kunnen we budget (bijv. wat niet besteed wordt i.v.m. Corona of 

investering uit reserve) zo besteden dat dat we sport, kunst en cultuur ondanks 



corona toch kunnen aanbieden (bijv. faciliteren van digitale voorstelling). Daarnaast 

is het belangrijk om de school op de kaart te blijven zetten. Mooie plannen, maar 

Koen geeft ook aan dat we voorzichtig moeten zijn met onze reserve.  

 

➢ Begroting is unaniem aangenomen.  

 

5. Sluiting/Rondvraag 

Marjolein: Het bestuur bestaat uit OB/MB-ouders. Is er ook gericht gekeken naar BB? Het is 

wenselijk om het bestuur aan te vullen vanuit de BB. Esther zal nog nogmaals een oproep 

doen. 

Gijsbert: Laten we er ondanks Corona een mooi jaar van maken! En elkaar als ouders blijven 

ontmoeten (op het schoolplein 😊 

 

 


