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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021-2022 en de begroting 2022-2023 van de ouderraad. Hierin legt de 
ouderraad verantwoording af aan de ouders van onze vereniging over wat wij met uw geld hebben 
gedaan. Ook vertellen wij u wat wij volgend jaar voor uw kinderen gaan doen, mits iedereen de 
vrijwillige ouderbijdrage (weer) betaalt natuurlijk. De vrijwillige ouderbijdrage is voor het komend 
schooljaar begroot op € 32 per kind. Vanwege de toegenomen kosten (nieuw betaalsysteem voor 
schoolreis en ouderbijdrage, hogere kosten voor bussen en boodschappen) zijn we dit jaar 
genoodzaakt om de vrijwillige ouderbijdrage voor het eerst sinds jaren te verhogen.   
 
Naast dank aan alle ouders, opa’s en oma’s en andere helpende handjes gaat hier ook een 
dankwoord uit naar de kascommissie voor het controleren van de stukken, de leden van de ouderraad 
zelf voor hun inzet en natuurlijk ook de leden van het team die er met de ouders voor zorgen dat de 
Rubenshof zo’n fijne school voor onze kinderen is.  
 
Afgelopen jaar konden gelukkig alle activiteiten doorgaan. We hopen dat we komend schooljaar veel 
leuke activiteiten kunnen organiseren.  
 
Komend schooljaar is een lustrumjaar. O.b.s. Rubenshof bestaat 40 jaar. Het thema zal ‘festival’ zijn. 
We hopen dat er een groep creatieve ouders is, die dit willen gaan organiseren, met ondersteuning 
vanuit de ouderraad.  
 
 
Marjolein Leenen    Nicole Haaij 
Voorzitter ouderraad    Penningmeester ouderraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Activiteitenoverzicht 2021-2022 
 
De ouderraad draagt zorg voor een aantal activiteiten gedurende het schooljaar. Hieronder volgt en 
korte opsomming van de verschillende activiteiten en de bijzonderheden van het afgelopen jaar. 
Gelukkig konden de meeste activiteiten dit schooljaar doorgaan.  
 
Kerst 
Jaarlijks organiseren we het kerstdiner op school. Dit schooljaar kon het kerstdiner helaas geen 
doorgang vinden. Wel is er een kerstontbijt georganiseerd. De ouderraad had alle boodschappen al 
ingekocht. Er is gekozen om een ontbijt op school te organiseren, waardoor de meeste producten 
alsnog gebruikt konden worden.  
Fijn dat dit op zo’n korte termijn goed georganiseerd kon worden.  
 
Sport (Koningsspelen) 
We hebben naast de sportdag van groep 3 t/m 7 (Koningsspelen), ook een kleutersportdag en we 
nemen deel aan het scholenschaaktoernooi. De kleutersportdag wordt begeleid door de kinderen uit 
groep 8. De ouderraad verzorgt de ranja en ontbijtkoek voor de kleuters. Het schaaktoernooi vindt 
plaats op het Oelbert Gymnasium. De kosten van inschrijving zijn voor rekening van de ouderraad. Dit 
jaar kon het schaaktoernooi geen doorgang vinden.  
De sportdag is dit jaar doorgegaan. De ouderraad heeft ijsjes getrakteerd. 
 
Musical en survival 
De ouderraad sponsort deze beide leuke activiteiten voor de kinderen in groep 8. De ouderraad heeft 
een financiële bijdrage gestort op de schoolrekening ten behoeve van de musical.  
De survival is dit schooljaar niet doorgegaan. 
 
Lief en leed 
Elk jaar worden er verschillende kaarten gestuurd naar ouders en teamleden, of is er een presentje 
voor geboorte van een nieuwe telg bij één van de teamleden. In verband met ziekte en overlijden 
worden er uitgaven gedaan aan bloemen.  
 
Sinterklaas 
Elk jaar ontvangen we de goedheiligman op de Rubenshof. Hij komt bij ons langs met cadeautjes voor 
de onderbouw en de bovenbouw wordt verwend met mooie surprises en veel snoepgoed. Eventuele 
zieke kindjes worden hierbij niet vergeten.  
Dit jaar werden de kinderen uit de groepen 1 t/m 5 door Sinterklaas ontvangen in de aula. Dit was een 
groot succes! Voor zieke kindjes werd een Zoom-meeting met Sinterklaas geregeld. Ook werd er door 
Piet een bezoekje gebracht aan de Kruidenlaan en werden de groepen 8 ook niet vergeten.  
 
Pasen 
De paashaas vergeet onze kinderen uiteraard niet. Altijd goed voor een leuke ochtend. Dit jaar 
hebben de kinderen een chocoladelolly gekregen van de paashaas.  
 
Kinderboekenweek 
De ouderraad verzorgt samen met het team elk jaar afwisselend extra inkoop van leesboeken, of de 
komst van een schrijver. Een en ander uiteraard afgestemd op het thema van dat jaar. Dit schooljaar 
kwam schrijver Gerard Sonnemans op bezoek. 
  
Carnaval 
De ouderraad regelt de versiering van de school. Daarnaast wordt met het team de gewenste vorm 
van de viering op school afgestemd en verzorgd. De kinderen hebben dit jaar in de eigen klassen en 
in de aula carnaval kunnen vieren. De ouderraad heeft gezorgd voor ranja en chips.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Schoolreis 
De schoolreis wordt elk jaar verzorgd door de ouderraad. Denk daarbij aan het regelen van de 
bussen, de toegangsbewijzen voor de verschillende parken en wat lekkers voor de kinderen. Elk jaar 
kiest de school de bestemming, waarbij meestal uit enkele vaste locaties wordt geput. Afgelopen 
schooljaar zijn de kinderen van groep 3 t/m 6 naar de Efteling geweest. De groepen 7 gingen naar het 
Prehistorisch Dorp.  
 
Excursie Amsterdam  
Ieder schooljaar gaat groep 7 op excursie naar het Anne Frank-huis en Rijksmuseum.  
De ouderraad regelt de bussen. 
 
Kleuterdag 
De jaarlijkse kleuterdag vindt grotendeels plaats op het scoutingterrein van Erasmus. Volgens velen 
de aller-, aller-, allerleukste schoolreis van de Rubenshof. Ook hier is het traditie dat alleen vaders 
mee mogen. Dat doen ze dan ook vol overgave en het levert altijd weer mooie herinneringen op.  
 
Dit jaar was het thema ‘jungle'. Het was een groot succes! De ouderraad zorgt voor de huur van een 
springkussen, worstenbroodjes en overige boodschappen.  
 
Schoolfotograaf 
Jaarlijks regelt de ouderraad de komst van de fotograaf en de coördinatie op de dag zelf. Denk hierbij 
aan portretfoto’s, klassenfoto’s en dat in combinatie met zieken, afwezige leerkrachten, gymlessen en 
alles waar nog meer rekening mee gehouden moet worden in de planning. Een enorme uitdaging 
waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van alle ouders en leerlingen zelf. 
Uiteraard is het voor ons niet mogelijk alle wensen in te willigen. Gelukkig kon de schoolfotograaf dit 
jaar naar school komen. Er zijn portretfoto’s en groepsfoto’s gemaakt. Helaas verliep het dit jaar niet 
vlekkeloos. De ouderraad gaat voor komend schooljaar op zoek naar een andere schoolfotograaf. 
 
Eindfeest  
In de jaren dat er geen lustrum is, organiseren we als afsluiting het grote eindfeest, met onder andere 
de Rubensbende, oudhollandse spelletjes en DJ Finn. De ouderraad doet alle inkopen zoals chips, 
ranja, fris, ijs en snoepgoed. Ze regelt de huur van de springkussens, de marktkramen, statafels en 
spelletjes. Ook zorgen we voor het opbouwen en de aankleding van de schoolpleinen en het grasveld. 
Verder coördineren we het feest zoals de oproep in de INFO, de oproep en indeling van de 
hulpouders en we regelen alles op de avond zelf. Door de verkoop van ijs en drank en de opbrengst 
van de spelletjes streven we er ieder jaar na om uit de kosten te komen en “budgetneutraal” te 
eindigen. Het is een geweldig Rubenshoffeest en een echte traditie die alleen mogelijk is met de inzet 
van de ouderraad, teamleden en hulpouders.  
Het eindfeest kon dit jaar gelukkig doorgaan, het was een groot succes! Fijn dat er zoveel ouders, 
kinderen, opa's en oma's en andere belangstellenden waren. Dit jaar hebben we gebruik gemaakt van 
de nieuwe “Rubenshof-muntjes”.  
 
Lustrum 
Elke vijf jaar organiseert de ouderraad samen met de lustrumcommissie een spetterende voorstelling 
in Theater De Bussel. Hier wordt jaarlijks een bedrag voor gereserveerd. Hoe we het komend jaar in 
gaan vullen is geheel afhankelijk van het aantal hulpouders dat zich (hopelijk) gaat opgeven.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten werkelijk begroting verschil Begroting

schooljaar 2022-2023

Ouderbijdrage 10.864,00€          12.200€                   -1.336€           10.567€                          

Rente Robeco -€                      -€                         -€                 -€                                 

Schoolfotograaf -€                         -€                 -€                                 

Schoolreis

Totaal 10.864,00€          12.200€                   -1.336€           10.567€                          

Lasten werkelijk begroting verschil Begroting

schooljaar 2022-2023

Sinterklaas 1.169,93€            1.500€                     330€                1.500€                            

Kerst 212,33€                500€                        288€                500€                                

Carnaval 168,32€                350€                        182€                350€                                

Lente/Pasen 64,50€                  100€                        36€                  100€                                

Groep 8 Musical 400,00€                400€                        -€                 400€                                

Groep 8 Cadeau
500,00€                

500€                        -€                 500€                                

Sport 100€                        100€                100€                                

Kinderboekenweek/boeken 1.286,34€            1.500€                     214€                500€                                

Excursie Anne Frank-huis 2.044,80€            1.500€                     -545€               1.500€                            

Algemene kosten -611,00€              750€                        1.361€             1.000€                            

Bankkosten 324,69€                300€                        -25€                 325€                                

Lief & leed 111,67€                200€                        88€                  200€                                

Huur garage 720,00€                600€                        -120€               720€                                

Survival 700€                        700€                

Reservering Lustrum 1.000,00€            1.000€                     -€                 1.000€                            

Schmink 200€                        200€                200€                                

Luizenzakken -23,40€                 100€                        123€                100€                                

Onvoorziene kosten 4.118,70€            200€                        -3.919€           200€                                

Schoolreis 1.301,16€            -€                         -1.301€           -€                                 *

Kleuterdag 856,68€                800€                        -57€                 800€                                

Eindfeest -294,10€              294€                -€                                 

Klascadeau 900,00€                900€                        900€                

WIS-collect 572€                                

Totaal 14.250,62€          12.200€                   -2.051€           10.567€                          

Resultaat -3.386,62€           

*Kosten Schoolreis €7042, inkomsten Schoolreis €5741. €1301,16 tekort vanwege eenmalige korting schoolreis.

Financieel jaarverslag ouderraad 2021-2022 en begroting 2022-2023



 
 
 

Toelichting resultaten begroting ouderraad 2021-2022 

De ouderraad heeft dit schooljaar alle activiteiten kunnen organiseren. Sommige activiteiten vielen 
duurder uit, bij andere activiteiten hebben we kunnen besparen. Te merken is dat alles duurder wordt.  
 
Volgens de begroting moesten we € 12.200 aan ouderbijdrage binnenkrijgen om de begroting rond te 
krijgen. Helaas is dit niet gelukt. We kwamen € 1336 tekort.  
 
Voor de excursie naar Amsterdam was € 1500 begroot. Vanwege het feit dat de twee groepen 7 en 
drie groepen 8 dit jaar mochten gaan, waren er hogere kosten voor het busvervoer.  
 
Met carnaval is een stuk minder geld uitgegeven dan begroot. Carnaval is dit jaar op een andere 
manier vormgegeven waardoor er minder geld is uitgegeven.  
 
De huur van de garage is in januari 2022 omhooggegaan naar € 65 per maand. We zijn nu aan het 
onderzoeken of we alle spullen die in de garage staan, ergens anders op een goedkopere manier 
kunnen opslaan.  
 
De onvoorziene kosten vallen veel hoger uit dan begroot. Dit komt door de aanschaf van Rubenshof- 
hesjes en evenementen-munten en de kosten van WIS-collect waren nog niet mee begroot.  
 
Al met al kunnen we stellen dat we het schooljaar 2021-2022 afsluiten met een flink negatief saldo.    
 
Vaststellen schoolreisgeld en vrijwillige ouderbijdrage 2022-2023 
 
De bijdrage van de schoolreis is voor het schooljaar 2022-2023 vastgesteld op € 23,50 per leerling. In 
dit bedrag zitten de entreetickets van leerlingen, leerkrachten en begeleiders, busvervoer van 
iedereen en eventuele parkeerkosten. 
 
Voor het schooljaar 2022-2023 is de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld op € 32 per leerling. Voor het 
eerst sinds jaren gaat de vrijwillige ouderbijdrage dit schooljaar omhoog. Dit heeft te maken met 
verhoging van algemene kosten en het aanschaffen van een digitaal systeem voor het innen van het 
schoolreisgeld en de vrijwillige ouderbijdrage. Op deze manier hopen we dat alle kinderen kunnen 
genieten van de overige activiteiten die door de ouderraad worden georganiseerd. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
Toelichting Balans 
Dit schooljaar wordt afgesloten met een negatief saldo. De uitleg hiervan is terug te lezen in de 
toelichting op de begroting.  

 
Kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie adviseert de algemene ledenvergadering ‘decharge’ te verlenen aan de 
penningmeester en het financieel verslag van de ouderraad goed te keuren. Tijdens de 
jaarvergadering van 7 november kunt u het verslag van de kascontrolecommissie inzien. Uiteraard 
kunt u deze ook altijd bij de voorzitter of penningmeester opvragen.  
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Liquide Middelen

Robeco -€                 13.931€          

ING Bank 12.166€          15.347€          

ING Spaarrekening (voorheen op robeco) 13.936€          

Kas 123€                105€                

Saldo 26.226€          29.383€          

Voorraad 

Eindkado -€                 -€                 

Saldo -€                 -€                 

Vorderingen

vooruitbetaalde kosten schooljaar 2022-2023 501€                419€                

Te ontvangen schooljaar 2020-2021 275€                1.534€             

Saldo 776€                1.953€             

Reserves

Algemene reserves 20.246€          17.341€          

Resultaat schooljaar -3.387€           4.852€             

Saldo 16.859€          22.193€          

Voorzieningen

Vz sportkleding -€                 -€                 

Vz speelplaatsverfraaiing 1.500€             1.500€             

Vz multimedia apparatuur 2.250€             2.250€             

Vz lustrum 4.515€             3.515€             

Vz kinderboekenweek 1.877€             1.877€             

Saldo 10.142€          9.142€             

Schulden

Nog te betalen voorgaand schooljaar

Saldo -€                 -€                 

-€                                                                                      27.002€          27.002€          31.336€          31.336€          

-€                 

Eindbalans ouderraad 2021-2022

31 juli 2022 31 juli 2021


