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Oktober 2019,
Jaarverslag Ouderraad schooljaar 2018/2019
Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van Openbare Basisschool de Hasselbraam. In dit verslag
informeren wij u over de samenstelling van de ouderraad en brengen wij u op de hoogte van de
activiteiten die de ouderraad in het afgelopen schooljaar heeft georganiseerd of waar de ouderraad bij
betrokken is geweest. Tevens leggen wij financiële verantwoording af over de inkomsten en uitgaven
van de ouderraad in het bijgevoegde financiële jaarverslag 2018-2019 waarin ook de begroting voor
het schooljaar 2019-2020 is opgenomen.

Samenstelling en werkwijze ouderraad

De ouderraad bestaat uit een aantal ouders van leerlingen van de Hasselbraam en een aantal
teamleden. Een aantal ouderraadleden vormt het bestuur dat verantwoordelijk is voor het opstellen van
de agenda, het voorbereiden van de vergadering en zo nodig om te overleggen met directie of
medezeggenschapsraad. Samen met een aantal teamleden nemen leden van de ouderraad zitting in
commissies om verschillende activiteiten uit te werken. Afhankelijk van de activiteit hebben meestal 2
à 3 ouderraadleden zitting. Deze commissie mag vervolgens naar eigen inzicht de activiteit uitwerken
en kan, voor zover aanwezig, gebruik maken van draaiboeken. Ook het inzetten van extra hulpouders
wordt door de commissie bepaald. Tijdens de ouderraadvergaderingen wordt de voortgang van het
commissiewerk besproken en worden ideeën ingebracht.
Aan het begin van het schooljaar worden de belangrijkste activiteiten gepland en vastgelegd. Per
activiteit wordt een budget toegewezen waarbinnen naar eigen inzicht gewerkt kan worden. Door
onvoorziene omstandigheden zou er een overschrijding kunnen plaatsvinden. Dit wordt altijd vooraf
besproken met het bestuur en eventueel voorgelegd in de vergadering.

De ouderraad afgelopen jaar werd gevormd door:
Anita Bakker (leerkracht), Kirsten Steenbruggen (voorzitter), in de loop van het jaar is zij opgevolgd
door Roelofje Schutte, Christel Moeskops (penningmeester), Carol Tanke (secretaris), Monique
Biersteker, Selma el Baaoudi, Zinet Cinar en Patrick Turenhout. In de loop van het schooljaar zijn Rianne
de Boer, Saskia Nieman, Shanna Bouillon en Franciene Muizelaar toegetreden tot de ouderraad.
De ouderraad komt, afhankelijk van de geplande activiteiten gemiddeld 1 x per 6 weken bij elkaar. Deze
vergaderingen zijn openbaar, dat wil zeggen dat u ze altijd mag bijwonen. De vergaderdata worden via
de maandkalender aangekondigd welke in de schoolapp wordt bijgehouden. Van de vergaderingen
worden notulen gemaakt welke op de website geplaatst worden.

3

Jaarlijks terugkerende activiteiten

Jaarlijks wordt in samenwerking met de eventmanager en de teamleden een aantal activiteiten
ondersteund. Een aantal jaarlijks terugkerende activiteiten is:

Schoolfotograaf

Op 24 en 25 september is de schoolfotograaf gekomen om alle kinderen alleen, met broertjes en/of
zusjes op de Hasselbraam en met de klas op de foto te zetten. Leden van de ouderraad hebben
geassisteerd om te zorgen dat de kinderen netjes op de foto gingen.

Open dag 7 februari
De ondersteuning vanuit de ouderraad was er vooral op gericht om als gastvrouw de geïnteresseerde
ouders en kinderen te ontvangen met koffie en thee en eventuele vragen te beantwoorden. De
rondleidingen werden door de leerkrachten zelf verzorgd.

Sint Maarten/lichtjesavond

Op 8 november was er van 17.00 uur tot 18.00 uur lichtjesavond op school. Alle kinderen konden
meedoen aan een speurtocht door school en hun zelfgemaakte lampion aan hun ouders tonen. De OR
zorgde voor wat lekkers op deze avond. Tevens zorgde de OR ervoor dat de school versierd werd.

Sinterklaas
Dit jaarlijkse kinderfeest vergt altijd enorm veel voorbereiding. Vanuit de ouderraad namen 2 personen
zitting in de commissie. Deze commissie regelt dat de school wordt versierd, begeleidt de intocht van
Sinterklaas en zijn vier Pieten en is verder actief met alle inkopen die gedaan moeten worden.
Sinterklaas maakte dit jaar een spectaculaire entree in een ‘lelijke eend’! De inkopen die worden gedaan
om het Sinterklaasfeest te laten slagen, worden vanuit de ouderbijdrage betaald.

Kerstfeest

Op vrijdag 7 december werden, mede dankzij hulp van een aantal enthousiaste ouders, de hal, de
algemene ruimtes en gangen versierd in kerstsfeer. Op woensdag 19 december hadden de kinderen op
school hun Kerstdiner. Alle kinderen hadden zich feestelijk gekleed en hadden hun best gedaan om
smakelijke hapjes te verzorgen. Dit jaar stond een heuse Kerstman buiten om iedereen te verwelkomen.
In de hal stond een Kinderkerstkoor te zingen. Vanaf half zeven werd er koffie, thee, chocolademelk en
glühwein geschonken door een aantal ouderraadleden.
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Paasviering

Dit jaar werd de Paasviering samengevoegd met de Koningsspelen op 19 april. De school is versierd en
de ouderraad heeft inkopen gedaan om het ontbijt van Koningsdag aan te vullen.

Kleutersportdag

Op woensdag 15 mei vond de kleutersportdag plaats. De kinderen uit groep 8 begeleidden de groepjes
kleuters. De ouderbijdrage werd gebruikt voor iets te drinken, pannenkoeken en wat lekkers tijdens
deze sportdag.

Avondvierdaagse

De inschrijvingen voor de avondvierdaagse konden via school worden gedaan. De ouderraad heeft twee
ochtenden in de hal gezeten voor de inschrijving.
De ouderraad heeft gezorgd dat er elke avond langs de route iets te drinken en wat lekkers was. Voor
de 10 kilometerlopers werden de versnaperingen uitgedeeld bij de start. De leerkrachten reikten na vier
dagen alle kinderen hun welverdiende medaille uit.

Schoolreis groepen 1 t/m 7

De schoolreisjes werden op verschillende data gehouden. De groepen 6 en 7 gingen op 15 mei naar
Sec Survival in Almere. Op 19 juni gingen de groepen 3 t/m 5 naar Duinrell in Wassenaar en op 20 juni
gingen de groepen 1 en 2 naar het Zoldertheater in St Pancras en speeltuin OKB in Alkmaar. De OR
incasseert tegelijk met de ouderbijdrage de bijdrage voor het schoolreisje (entree, busvervoer en
versnapering).

Eindmusical groep 8
Op 8 juli voerde groep 8 de eindmusical op. Vanwege de grote groep leerlingen in groep 8 hebben de
leerkrachten wijkcentrum De Deel gehuurd om de musicaluitvoering aan de ouders te laten zien.
Voorafgaand aan de musical werd er op het schoolplein met groep 8 en alle leerkrachten gebarbecued.
De ouderraad heeft gezorgd voor een hapje en een drankje voor de kinderen en ouders na de
eindmusical.

Ouderraad komend schooljaar
Het komend schooljaar wijzigt de samenstelling van de ouderraad: Kirsten Steenbruggen, Christel
Moeskops, Carol Tanke, Monique Biersteker en Selma el Baaoudi nemen afscheid. Franciene Muizelaar
wordt notulist, Marcel Stam treedt toe als penningmeester en Laura Meinen als lid. Ook dit jaar neemt
Anita Bakker namens het team zitting in de ouderraad. Wij gaan wederom uit van een goede
samenwerking met de teamleden en alle ouders die komen helpen.

Financieel jaarverslag
Het financiële verslag en de begroting voor het komende jaar vindt u in de bijlage. De kascontrole heeft
plaatsgevonden op 27 september 2019 door Wendy Otsen en Marcel Stam. Zij hebben de financiële
verantwoording goedgekeurd.

Nawoord

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd en willen alle hulpouders die ons het afgelopen jaar
hebben geholpen heel erg bedanken. Voor uw vragen of opmerkingen kunt u altijd bij ons terecht. Het
mailadres van de ouderraad is: or@dehasselbraam.com. Telefonisch kunt u ons via school bereiken. Wij
nodigen u van harte uit om een vergadering bij te wonen, u kunt de data vinden op de kalender in de
schoolapp.
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Bijlage 1: financieel jaaroverzicht
Financieel jaaroverzicht 2018/2019 en begroting 2019/2020
Geldmiddelen
Begin saldo bank
Begin saldo kas
Vordering Haltewerk
Beginsaldo geldmiddelen

Inkomsten
Ouderbijdrage inclusief schoolreis
Kamp
Vomar
Totaal inkomsten

Uitgaven
Administratie
Diversen
Sint Maarten/Lichtjesavond
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Sportdagen/Vierdaagse
Kamp
Schoolreis
Schoolverlaters
Aanschaf luizentassen
Totaal uitgaven
Saldo Inkomsten/uitgaven
schooljaar

€ 5.509,47
€ 176,77
€ 332,50
€ 6.018,74
Begroting
18/19
€ 9.038,30
€ 3.315,00
€ 0,00
€ 12.353,30

Inkomsten
18/19
€ 9.418,75
€ 3.261,50
€ 0,00
€ 12.680,25

Begroting
19/20
€ 8.952,33
€ 1.785,00
€ 0,00
€ 10.737,33

Begroting
18/19
€ 300,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 2.300,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 3.208,00
€ 6.500,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 13.958,00

Uitgaven
18/19
€ 243,12
€ 299,27
€ 174,40
€ 1.981,04
€ 204,15
€ 311,78
€ 157,77
€ 3.261,58
€ 6.457,17
€ 194,89
-€ 140,00
€ 13.145,17

Begroting
19/20
€ 300,00
€ 200,00
€ 100,00
€ 2.000,00
€ 300,00
€ 500,00
€ 250,00
€ 1.785,00
€ 5.600,00
€ 200,00
€ 0,00
€ 11.235,00

-€ 1.604,70

-€ 464,92

-€ 497,67
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Verloop banksaldo schooljaar 2018/2019
Beginsaldo bank
Beginsaldo kas
Vordering Haltewerk
Beginsaldo geldmiddelen

€ 5.509,47
€ 176,77
€ 332,50

Saldo Inkomsten/uitgaven
Bij: vooruitontvangen ouderbijdrage 19/20
Af: Haltewerk betreft 17/18
Saldo Inkomsten/uitgaven schooljaar

-€ 132,42
€ 2.558,50
-€ 332,50

€ 6.018,74

€ 2.093,58
€ 8.112,32

Eindsaldo bank
Eindsaldo kas

€ 8.092,80
€ 19,52
€ 8.112,32
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