
Jaarverslag overblijfraad 2019-2020 
 
Sinds oktober 2019 heeft Fanny van der Stokken, medewerkster van SKO de begeleiding van de 
overblijfvrijwilligers op zich genomen. Wendy Bakx hield in grote lijnen de financiële administratie bij 
en verzorgde het jaaroverzicht. Rebekka van Gennip, onze duizendpoot, ondersteunde de 
coördinatie en de financiële administratie. 
We bedanken Rebekka, Fanny, Wendy en alle overblijfkrachten voor hun enthousiaste inzet. Lianne 
Welling, bedanken we voor de kascontrole en het goedkeuren van de jaarafrekening van de 
overblijfraad. 
 
Het is ook dit jaar gelukt, soms met moeite, om voldoende bezetting te hebben. Door covid-19 waren 
we genoodzaakt om het continurooster in te voeren. De leerkrachten verzorgden toen het 
overblijven van de kinderen. Hiervoor werden geen overblijfkosten berekend aan de ouders. 
 
U kunt op de jaarrekening zien dat aan het inhuren van een professionele kracht een prijskaartje 
hangt. Jaarlijks krijgen de overblijfkrachten een etentje aangeboden dat vanwege Covid-19 niet is 
niet doorgegaan. In plaats daarvan hebben ze een attentie ontvangen. 
Vorig  jaar september is er een nieuw speeltoestel geplaatst op het kleuterplein. Het toestel is 
aangeschaft voor een bedrag ad € 11.721. Hiervoor hebben we jarenlang gespaard. U ziet dat we dit 
niet hebben kunnen betalen van de inkomsten van dit jaar maar van onze reserves. Ondanks deze 
grote uitgave sluiten we de jaarrekening af met een positief bedrag van €  20871,39 
 
Plannen voor schooljaar 2020-2021 
Vanwege covid-19 hebben we het continurooster dit schooljaar gecontinueerd. In november zal 
duidelijk worden of dat er structureel voor een continurooster gekozen wordt.   
De overblijfkrachten en de medewerker van SKO verzorgen de opvang tussen de middag. We hebben  
minder overblijfkrachten nodig omdat de leerkrachten tijdens de lunchpauze in de klas zijn en per 
toerbeurt buiten surveilleren. 
Fanny krijgt andere taken toegewezen zodat zij na de herfstvakantie afscheid neemt van OBS 
Rubenshof. Haar taken worden weer overgenomen door Rebekka van Gennip. 
De overblijfkrachten worden vooralsnog betaald uit de reserves van de overblijf. 
 
De ouders kunnen in een enquête hun mening over een roosterwijziging kenbaar maken. 
 
 
Carla van Leijsen, 
Namens de overblijfraad 
 
 


