
Notulen open overleg MR & OR 7 april 2021
Martin Luther Kingschool / Hildebrandschool (via Teams)

Aanwezig: Adriaan Meilink, Aukje Eenink, Diana Proost, Edward Benus, Jacqueline Smit, Kim 
Boekelman, Lars Duringhof, Maarten Buijsman, Marieke Jonkhart, Renata Wijvering, Rob Groenhart 
(notulist), Saskia van den Bos, Sjifra Meester, Wanda van der Woude.

Vergadering is belegd n.a.v. nieuwe wetgeving waardoor kinderen niet meer uitgesloten 
mogen worden van activiteiten als de vrijwillige ouderbijdrage niet is voldaan. Het gevaar 
bestaat dat door de nieuwe wetgeving het animo bij ouders kan afnemen om de bijdrage te 
betalen en uitjes e.d. in gevaar gaan komen. In dit Corona-jaar is het betalingspercentage 
hard achteruit gegaan.

Hieronder punten die in het gesprek/discussie naar voren kwamen:

• Veel zichtbaarder maken wat er mogelijk gemaakt wordt door geld van vrijwillige 
ouderbijdrage. Dit kan steeds bij verslagen van uitjes in de nieuwsbrieven van de 
directie e.d.. Dus dit steeds expliciet de ouderraad benoemen/bedanken bij concreet 
georganiseerde activiteiten en ouders bedanken voor de financiële bijdrage.

• Zichtbaar blijven als ouderraad. Een eigen pagina voor de ouderraad op de website 
van de school, waarin uitgelegd staat wat de ouderraad doet in en om de school en 
waaraan de ouderbijdragen besteed worden. De ouderraad kan bij georganiseerde 
activiteiten verslag doen en duidelijk maken dat dit mogelijk is door geld bijdrage.

• Bij aanmelding school stappen nemen om ouders te wijzen op wat wel of niet 
georganiseerd kan worden bij betaling (of in gebreke blijven van betaling) van de 
vrijwillige bijdrage.

• Op eerste contactmoment in het jaar met ouders van je groep als leerkracht ook 
duidelijk maken hoe het werkt met de ouderbijdrage. Geen discussie, maar 
voorlichting. Bij discussie naar directie verwijzen.

• Nadenken over ouders actief betrekken/ideeënbus. 
• Aukje en Sjifra willen zich samen met de directie in aankomende maanden bezig 

houden met communicatie over ouderbijdrage. 
• Contact ouderraad met schoolreiscommissie, opdat snel richting ouders 

gecommuniceerd kan worden aan welke plannen er momenteel gewerkt wordt.
• Nadenken over meer eenvoudige betalingsmogelijkheden (bijv. Tikkie).
• Als voor een bepaalde datum (bijv. 1 november) niet voldoende ouderbijdragen zijn 

ontvangen, dan (bepaalde) activiteiten niet door laten gaan.


