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Voor u ligt het jaarverslag van de Oudergeledingsraad (verder ouderraad of OR) over het schooljaar 
2019/2020.  
Schooljaar 2019/2020 mag een roerig schooljaar genoemd worden vanaf maart 2020 i.v.m. de 
coronapandemie. Voor die tijd heeft de ouderraad (OR) in de werkgroepen gelukkig een hoop 
activiteiten weten te organiseren. De schoolreizen moesten afgelast worden, maar de docenten 
hebben voor groep 8 gezorgd voor een zo leuk mogelijk afscheid. Hierover kunt u verderop in dit 
verslag lezen.  
 
Namens de ouderraad willen wij iedereen die geholpen heeft bij alle activiteiten hartelijk bedanken 
voor zijn/haar geweldige inzet.  
 
We startten dit schooljaar met een nieuwe voorzitter, Susanne Stroosnijder. Zij is in de kerstvakantie 
verhuisd en daarna heeft Rianne Pronk het stokje van haar overgenomen. Ook zijn er een aantal 
enthousiaste nieuwe leden in het nieuwe schooljaar aangesloten bij de OR. Dat is een prettige 
ontwikkeling omdat de school flink groeiende is. 
 
 

 

Susanne Stroosnijder (voorzitter) Jessy Lieman 

Joyce Groet ( penningmeester) Daniëlle Kwant 

Tamara Jansen (secretaris) Imarsha Bonkie 

Ghislaine Hasham Marianne Schneider 

Rianne Pronk (voorzitter vanaf januari ’20) Lotte Vink 

Jacqueline Bharos Moniek de Vries ( leerkracht) 

Wendy Mensing Maaike de Vries (leerkracht) 

Jacqueline Bron  
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Het financiële boekjaar loopt van 1 september 2019 tot en met 31 augustus 2020. In dit financieel 
jaarverslag treft u de financiële verantwoording afgelegd door de ouderraad over het schooljaar 
2019/2020. 
 

Kasstromen 2019-2020 
Beschrijving Inkomsten Beschrijving Uitgaven 

    

Ouderbijdrage 2019/2020 € 4681,35 RC Zakelijke rekening €    7301,06 

  Diversen € 298,93 

  Schoolreis groep 1-7 € 77,15 

Sponsoring / giften € 905,15 Schoolkamp € 1320,95 

  Lentefeest € 40,72 

Rente € 0,49 Sinterklaas € 1559,51 

  Kerst € 571,33 

RC Zakelijke rekening € 7300,57 Bankkosten € 150,90 

  Sport en Spel € 15,80 

  Afscheid groep 8 € 212,78 

  Resultaat € 1338,43 

    

    

Totaal €  12.887,56  €  12.887,56 

 
Het resultaat wordt positief beïnvloed doordat een aantal ouders af zag van terugbetaling van het 
reeds betaalde schoolreisgeld. Er wordt 1000 euro gereserveerd voor een cadeau aan school bij het 5-
jarig bestaan, hier worden de giften van € 905,15 bij opgeteld: samen € 1905,15. 
 
 

De vrijwillige ouderbijdrage bedroeg 25 euro per leerling, er is bij het terugbetalen van de 
schoolreisgelden ook 2,50 van de vrijwillige ouderbijdrage terugbetaald. Hiervoor is gekozen omdat de 
meeste kosten gemaakt worden aan het einde van het kalenderjaar, deze activiteiten hebben gewoon 
plaatsgevonden. 
 
Voor leerlingen van groep 1 en 2 was het schoolreisgeld 15 euro en voor de klassen 3 t/m 7 was dit 30 
euro, dit bedrag is geheel terugbetaald omdat de schoolreisjes niet doorgegaan zijn. 
 
 

We hebben ouders gevraagd of zij eventueel het reeds betaalde schoolreisgeld en het deel vrijwillige 
ouderbijdrage dat terugbetaald zou worden, om wilden zetten in een gift. We waren erg verrast door 
alle berichtjes die binnenstroomden en de gulheid van veel ouders. Zo kunnen we €905,15 extra 
gebruiken voor een cadeau aan school bij het vijfjarig bestaan. Wat het cadeau wordt blijft nog 
eventjes geheim. Aan alle gulle gevers: heel veel dank! 
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Hieronder vallen de cadeaus lief en leed, bijvoorbeeld een geboortecadeau voor een teamlid en 
bedankjes voor vertrekkende leden. Ook de aanschaf van de aankleding en versiering voor de school 
zoals verlichting voor lichtjesavond, versiering die vaker gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld het 
sinterklaasfeest en het lentethema in school. 
De kosten die al gemaakt waren voor het lente-ontbijt, maar volgend jaar nog gebruikt kunnen 
worden (zoals servetten en tafelkleden) staan hier dit jaar ook onder. 
 
 

De schoolreis voor groep 1-7 heeft helaas niet plaats kunnen vinden. Er zijn wel wat kosten gemaakt, 
dit gaat om de schoolreisverzekering. Alle betaalde bijdragen voor de schoolreis zijn terugbetaald aan 
de ouders/verzorgers. 
 
 

 
Bijna alles was geregeld en iedereen keek er het hele jaar naar uit: schoolkamp! 
Toch wel een van de meest speciale dingen die horen bij de afsluiting van de basisschoolcarrière en 
iets dat je je leven lang nog herinnert. Helaas kon schoolkamp niet doorgaan. Toch hebben de 
leerkrachten ontzettend hun best gedaan om een zo leuk mogelijke afsluiting te organiseren. En juist 
omdat deze anders dan anders was, hopelijk toch memorabel! 
 
Er is gepoogd zoveel mogelijk elementen van het schoolkamp en het afscheid dat normaal 
georganiseerd wordt (uitje met de klas en musical met afsluitende borrel met ouders) toch te 
organiseren. Groep 8 heeft een drukke dag gehad: eerst op de fiets naar de Hoornse Vaart. Aldaar 
hadden de leerlingen het hele zwembad voor henzelf, dat is tof! Na de lunch naar het klimpark dat 
naast de Hoornse Vaart ligt. Op school een heerlijke barbecue met de hele klas en het schoolteam. Dat 
alles werd afgesloten met een filmavond met fris en popcorn met de zelfgemaakte film! 
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Er waren al aanbetalingen gedaan voor het schoolkamp aan de jeugdherberg, dit houden wij volgend 
jaar tegoed. Dit vertekent het beeld van de kosten in het overzicht: de werkelijke kosten voor de 
vervangende festiviteiten waren € 756,- en er is reeds € 564,95 aan aanbetalingen gedaan aan de 
jeugdherberg, samen € 1320,95. 
 
 

We vieren met de hele school het begin van de lente met een gezellig gezamenlijk ontbijt op school. 
De OR had alles al tot in de puntjes voorbereid, maar helaas in het afgelast. Het lente-ontbijt zou 
plaatsvinden in de eerste week dat we allemaal thuis moesten blijven i.v.m. de coronapandemie. Er 
zijn wel wat spullen aangeschaft die grotendeels volgend jaar gebruikt kunnen worden, deze kosten 
zijn nu onder de ‘kop’ diversen geplaatst. 
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Ook dit jaar kwam Sinterklaas samen met zijn roetveegpieten bij ons op school. Iedereen wachtte 
geduldig op het plein tot de komst van de goedheiligman, maar hij kwam maar niet. 
Wat bleek: de Sint en zijn pieten waren bij ons op school blijven slapen! Wat een toestand. 
Amerigo was met pensioen gegaan dus stond Ohzosnel bij ons op stal, gelukkig stond zijn bedje klaar. 
 
Dit jaar is het met passen en meten ook weer gelukt om voor 1 euro een leuk schoencadeautje te 
vinden. Voor de groepen 1 t/m 5 zijn er verschillende cadeautjes ter waarde van 7 euro 
gefotografeerd en hieruit mochten de ouders zelf iets uitzoeken voor hun kind. Na bestelling en een 
avond inpakken waren de kinderen blij verrast met een passend cadeautje. Deze manier is goed 
bevallen. 
 
De leerlingen van groepen 6 t/m 8 maakten surprises, ouders mogen voor de cadeautjes 7 euro 
declareren bij de OR (mits de ouderbijdrage betaald is), middels het inleveren van de bon bij de 
leerkracht. 
 
De totale kosten van het feest waren €1559,51, dit wordt besteed aan de cadeaus, huur van kostuums 
en grime, bedankjes voor sint en pietervrouwen, versiering van de school 
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De school en het bijgebouw van groep 4/5 werden weer 
mooi versierd in kerstthema. De school is nog steeds 
groeiende dus er moesten nieuwe bomen en ballen bij 
komen! 
De kerstviering werd dit jaar een beetje anders gevierd. 
De kinderen mochten naar hun eigen klas waar zij  
hebben genoten van alle lekkere (zelfgemaakte) 
meegebrachte hapjes. Samen met alle hulpouders is 
het goed verlopen en werd het een leuke en lekkere 
kerstviering. Deze manier is goed bevallen bij de OR 
kerstwerkgroep en de docenten. Het drinken en de 
aankleding van de tafels werd door de OR geregeld. 
Er was geen andere activiteit gepland i.v.m. te kort  
ruimte en de verbouwing die plaats vond. 
De kosten van dit feest waren €571,33, dit wordt  
besteed aan aankleding, dekken van de tafels, drinken. 
 
 

Bij de avondvierdaagse, het voetbaltoernooi, het korfbaltoernooi zorgt de OR normaal gesproken voor 
wat lekkers Dit is niet doorgegaan. De vermelde kosten betreffen het ijsje op de laatste schooldag. 
 

Vanaf komend schooljaar zal de schoolreisbijdrage voor alle klassen, behalve groep 8 hetzelfde zijn, 
namelijk 30 euro. De verhoging voor de lagere groepen is ingezet door de groei van de school. Het is 
organisatorisch bijna onmogelijk om met drie klassen de ouders te laten rijden. Met dit budget kan er 
een bus gehuurd worden en er blijft voldoende over voor entreegelden e.d. De schoolkamp bijdrage 
wordt verhoogd van 100 naar 110 euro om verhoogde kosten op te vangen. De vrijwillige 
ouderbijdrage blijft 25 euro. 
 
De bijdrage zullen geïncasseerd worden door middel van Wizz Collect, dit geeft de mogelijkheid om 
een groot deel van het werk te automatiseren. Hier zijn kosten aan verbonden, maar door de groei 
van de school werd het werk voor de directeur en de penningsmeester onevenredig veel. 
 
Wij hebben geprobeerd alle activiteiten, inkomsten en uitgaven op een transparante manier weer te 
geven. Heeft u toch nog vragen en/of opmerkingen? Dan horen wij dit graag! 
 
Of heeft u een leuk idee en/of tip? Ook dan horen wij dit graag van u. Met vriendelijke groet namens 
de OR, 
 
Rianne Pronk (Voorzitter), Joyce Groet (Penningmeester). 
 


