
Notulen jaarvergadering d.d. 12 oktober 2020  

Afmeldingen       : Leonie afwezig.  
Aanwezigen  : Ouders digitaal. Maikel Beumer, Claudia van Kerkhof, Anke Pieck, Denise      

Liebrecht en Kim Steeghs. 
 

1. Opening 
Anke opent de vergadering. Er is eerst een korte uitleg over hoe de jaarvergadering digitaal 
gaat. Ouders kunnen vragen stellen via de chatfunctie. Vragen worden achteraf beantwoord. 
 

2. Notulen d.d. 7 oktober 2019 
De notulen wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd. 
 

3. Mededelingen en/of ingekomen stukken 
Er zijn een aantal mededelingen of ingekomen stukken. Deze komen bij de activiteiten 
aanbod. 
 

4. Jaarverslag 2019-2020 
Activiteiten van afgelopen schooljaar. 
De goede doelen actie (stichting hulphond, flessenactie en sponsorloop) is helaas niet 
afgerond i.v.m. corona. Deze wordt dit schooljaar weer opgepakt en als de maatregelen het 
toelaten alsnog afgerond. 
Andere activiteiten hebben een andere vorm gekregen of zijn geannuleerd door corona. It 
gaat om de activiteiten Pasen, koningsspelen, schoolreisje, afscheid en musical groep 8. 
 

5. Financieel verslag 2019-2020 en kascontrole 
Claudia licht het financieel verslag toe.  Er zijn minder kosten gemaakt dan begroot i.v.m. 
corona.  
 
De kascontrole is gedaan door Sandra Sengers en Laura Faber. De kas klopt.  
Dit schooljaar gaan Laura Faber en Vonny van Dam de kascontrole doen.  
 

6. Begroting 2020-2021 
Anke licht de begroting van komend schooljaar toe.  
De contributie wordt aangepast voor de ouders die vorig jaar de gehele ouderbijdrage 
hebben betaald. Die betalen dit jaar 20euro (automatisch incasso). Ouders die factuur krijgen 
hebben vorig jaar 20euro betaald en betalen dit jaar 40euro. Ouders van kinderen van groep 
8 hebben een deel terug gestort gekregen. 
 
De contributie 2020-2021 (ouderbijdrage) blijft gelijk op €40,-. Eventuele aanpassingen of 
wijzigingen van de ouderbijdrage worden gecommuniceerd via het hartlopertje. 
 

7. Jaarplan 2020-2021 
Anke licht het jaarplan 2020-2021 toe. 
 
Alle activiteiten zijn onder voorbehoudt van de corona maatregelen. Activiteiten zijn 
ingepland, maar of deze ook vorm kunnen krijgen is afhankelijk van corona en de huidige 
maatregelen. 
 



2 sept 2020 Schoolfotograaf Graag feedback vanuit ouders over de schoolfoto. Dit kan via 
heilighart.or@kansenkleur.nl    
4 december 2019 Sinterklaas     
17 december 2019 Kerstdiner     
12 februari 2020 Carnaval     
1 april 2020 Pasen  
23 april 2020 Sportdag/Koningsdag        
19 mei 2020 Schoolreis  
14 juli 2020 Afscheidsavond     
 

8. Bestuurssamenstelling 2020-2021 
Claudia van Kerkhof en Sabine Gubbels treden af en stellen zich niet herkiesbaar. De vacature 
voor een nieuwe OR lid is niet opgevuld. Meerdere oproepen zijn eruit gegaan en actief op 
school aan ouders gevraagd. Dit heeft niet geleid tot een aanmelding. Dus graag nog een 
oproep via de jaarvergadering. Heeft u interesse om de OR te komen versterken dan kunt u 
een van de leden aanspreken of mailen naar heilighart.or@heilighart.nl 
 
Huidige OR: 
Anke Pieck  Voorzitter 
Leonie Braam  Penningmeester 
Denise Liebrecht Secretaris 
Kim Steeghs  Lid 
Maikel Beumer  Vertegenwoordiger vanuit school 

 
9. Rondvraag 

 
Via de chat zijn er enkele vragen binnen gekomen die hieronder beantwoord zijn. Zijn er nog 
vragen naar aanleiding van de jaarvergadering kunnen deze ook nog gesteld worden via 
heilighart.or@kansenkleur.nl 
 
Gaat kamp dit schooljaar nog door?  
Of kamp dit schooljaar nog door gaat is nu nog niet te zeggen. Er wordt bekeken of dit nog 
mogelijk is i.v.m. huidige corona maatregelen. Hier wordt goed naar gekeken en mogelijk in 
het voorjaar opgepakt als dit haalbaar is. 
 
Zijn of komen er nog nieuwe shirts? 
Het aanschaffen van nieuwe shirts hebben we vorig schooljaar niet geheel kunnen 
doorvoeren i.v.m. sluitingen en corona. Dit wordt aankomend schooljaar weer opgepakt. 
 
100 jarig staan van de school, is hier iets over bekend? 
Dit is afhankelijk van de nieuwe regels/maatregelen. Het 100 jarig bestaan gaat zeker niet 
zomaar voorbij, maar grotere activiteiten zijn waarschijnlijk nog niet mogelijk. Verdere 
invulling is nog niet rond. School is hiermee bezig. 
 

10. Sluiting 
De OR bedankt ouders die digitaal aanwezig waren. 
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