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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2020-2021 en de begroting 2021-2022 van de ouderraad. Hierin leggen wij 
(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 ouderbijdrage (weer) betaalt natuurlijk. De ouderbijdrage is voor het komend schooljaar wederom € 
28,- per kind en daar zijn wij erg trots op. Heel veel dank aan alle ouderraadleden die bij elke activiteit 
op het budget letten.  
 
Naast dank aan alle (hulp)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. Door het coronavirus moest er soms snel 
geschakeld worden bij het organiseren van activiteiten, door de hulp van teamleden en 
ouderraadleden, konden activiteiten goed worden georganiseerd, dank daarvoor. 
 
Afgelopen jaar is anders geweest dan andere jaren. Veel activiteiten die gepland stonden moesten op 
een andere manier georganiseerd worden, of konden helaas niet doorgaan vanwege alle maatregelen 
rondom het coronavirus. Iets dat wij als ouderraad natuurlijk erg jammer vonden, voor vooral alle 
kinderen. We hopen dan ook dat we dit schooljaar veel leuke activiteiten kunnen organiseren, als is 
het soms in een andere vorm.  
 
Vanaf dit schooljaar neemt Marjolein Leenen het voorzitterschap over van Leonie van der Linden.  
Wij bedanken Leonie voor al haar inzet en wensen Marjolein succes toe met deze nieuwe rol binnen 
de ouderraad.  
 
 
Leonie van der Linden     Nicole Haaij 
(voormalig) Voorzitter ouderraad   Penningmeester ouderraad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Activiteitenoverzicht 2020-2021 
 
De ouderraad draagt zorg voor een aantal activiteiten gedurende het schooljaar. Gelukkig konden de 
meeste activiteiten dit schooljaar doorgaan, ondanks het coronavirus. Hieronder ziet u een korte 
opsomming van de verschillende activiteiten en bijzonderheden van het afgelopen schooljaar.  
 
Kerst 
Jaarlijks organiseren we het kerstdiner op school. Dit schooljaar kon het kerstdiner helaas geen 
doorgang vinden. De ouderraad had alle boodschappen al ingekocht. Er is voor 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 
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. Het bedrag wat hiervoor begroot was, is gebruikt voor de 
musical (huur van Theater De Bussel). Dit jaar is ervoor gekozen om de groepen 8 een eenmalige 
korting van 5 euro te geven op de dvd van de musical. Dit vanwege het feit dat activiteiten het 
afgelopen jaar anders zijn vormgegeven. Hierdoor komen de werkelijke uitgaven voor de musical 
hoger uit dan begroot.  
 
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. Ook wordt 
gezorgd voor goede kleding en voldoende hulppieten. 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! 
 
Pasen 
De paashaas vergeet onze kinderen uiteraard niet en verstopt ook op onze school heerlijke chocolade 
eieren. Altijd goed voor een leuke ochtend. Dit jaar hebben de kinderen een chocolade lolly gekregen 
van de paashaas!  
 
Kinderboekenweek 
De ouderraad verzorgt samen met 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 
zijn er mooie leesboeken aangeschaft.  
  
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 
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 Beekse Bergen geweest. De groepen 7 gingen 
naar het Prehistorisch dorp.  
 
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 levert altijd weer mooie herinneringen op.  
Dit jaar was het thema ‘Piraten’. Dit schooljaar is ervoor gekozen om de kleuterdag deels op het 
schoolplein te houden en deels bij voetbalvereniging SCO. Het was een groot succes! De kosten zijn 
uiteindelijke lager uitgekomen door een financiële meevaller bij het huren van springkussens, 
 
Schoolfotograaf 
Jaarlijks regelt de ouderraad de komst van de fotograaf en de coördinatie op de dag zelf. Denk hierbij 
aan broertjes-zusjes-foto’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. Vanwege het coronavirus 
konden er geen broertjes-zusjes-foto’s gemaakt worden. 
 
Eindfeest  
In de jaren dat er geen lustrum is, organiseren we als afsluiting het grote eindfeest, met onder andere 
de Rubensbende, de Rubenskitzbent, DJ en Rad van Fortuin. De ouderraad doet alle inkopen zoals 
chips, ranja, fris, ijs en snoepgoed. Ze regelt de huur van de kramen, de statafels en spelletjes. Ook 
zorgen we voor het opbouwen en de aankleding van de schoolpleinen en het grasveld. En natuurlijk 
niet te vergeten vooraf het verzamelen van alle leuke cadeautjes voor het Rad van Fortuin bij 
winkeliers uit Oosterhout en sponsors zoals bedrijven van ouders of verzorgers van de kinderen. 
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 lootjes en 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.  
Dit schooljaar kon het eindfeest helaas niet doorgaan. Er is een leuk alternatief aangeboden aan de 
kinderen. In samenwerking met Moove hebben alle groepen 3 t/m 8 onder begeleiding in tijdsblokken 
kunnen spelen in de gymzaal van Arkendonk.  
Bij terugkomst op school stond er een lekkere fruittraktatie klaar.  
 
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.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Toelichting resultaten begroting ouderraad 2020-2021 

De ouderraad heeft afgelopen schooljaar activiteiten anders moeten organiseren vanwege het 
coronavirus. Sommige activiteiten vielen minder duur uit, andere activiteiten werden juist duurder.  
 
Volgens de begroting moesten we 11.100 euro aan ouderbijdrage binnenkrijgen om de begroting rond 
te krijgen.  
We zijn dit jaar actief ouderbijdrage gaan vragen van de kinderen die later in het schooljaar 
ingestroomd zijn, (€ 14,00 euro per kind) waardoor we een hoger resultaat hebben op de 
ouderbijdrage dan begroot. 
 
Ook bij de Kinderboekenweek is er meer begroot dat uitgegeven. Er was dit jaar geen schrijver (komt 
om het jaar). Er zijn dit jaar nieuwe leesboeken aangeschaft.  
 
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 kostenpost 'Luizen’ valt dit jaar hoger uit dan begroot. Het bleek dat de luizenzakken erg snel op 
waren, waardoor we genoodzaakt waren om een nieuwe bestelling te plaatsen.  
 
 
Al met al kunnen we stellen dat we voor het schooljaar 2020-2021 een hoger positief resultaat hebben 
behaald. Komend schooljaar (2021-2022) worden er nieuwe hesjes aangeschaft, ter vervanging van 
de Rubenshof-T-shirts. Het hogere positieve resultaat zal deels worden weggewerkt met korting op de 
schoolreis in 2021-2022, zie hiervoor onderstaande uitleg bij vaststellen schoolreisgeld.  
 
Vaststellen schoolreisgeld en ouderbijdrage 2021-2022 
 
De bijdrage van de schoolreis is dit jaar eenmalig vastgesteld op € 20,00. In dit bedrag zitten de 
entreetickets van leerlingen, leerkrachten en eventueel voor vaders, busvervoer van iedereen en 
eventuele parkeermunten.   
Omdat afgelopen schooljaar niet alles doorgang heeft kunnen vinden (of op een versoberde manier), 
waardoor geld overbleef, is ervoor gekozen dit schooljaar de bijdrage van de schoolreis eenmalig te 
verlagen naar € 20,00. 
 
Voor het schooljaar 2021-2022 is de ouderbijdrage vastgesteld op € 28 per leerling. Op deze manier 
hopen we dat de kinderen kunnen genieten van alle overige activiteiten die door de ouderraad worden 
georganiseerd. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Toelichting Balans 
Dit jaar heeft de ouderraad een reserve opgebouwd. 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 (1 november 2021) 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€           13.931€           

ING Bank 15.347€           11.483€           

Kas 105€                 69€                   

Saldo 29.383€           25.483€           

Voorraad 

Eindkado -€                  -€                  

Saldo -€                  -€                  

Vorderingen

vooruitbetaalde kosten schooljaar 2021-2022 419€                 549€                 

Te ontvangen schooljaar 2019-2020 1.534€             

Saldo 1.953€             549€                 

Reserves

Algemene reserves 17.341€           11.751€           

Resultaat schooljaar 4.852€             6.139€             

Saldo 22.193€           17.890€           

Voorzieningen

Vz sportkleding -€                  -€                  

Vz speelplaatsverfraaiing 1.500€             1.500€             

Vz multimedia apparatuur 2.250€             2.250€             

Vz lustrum 3.515€             2.515€             

Vz kinderboekenweek 1.877€             1.877€             

Saldo 9.142€             8.142€             

Schulden

Nog te betalen voorgaand schooljaar

Saldo -€                  -€                  

-€                                                                                         31.336€           31.336€           26.032€           26.032€           

-€                  

Eindbalans ouderraad 2020-2021

31 juli 2021 31 juli 2020


