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Verslag van de Ouderraad schooljaar 2018-2019 

  

De belangrijkste taak van de ouderraad (OR) is het bevorderen van het contact tussen 
school en ouders. De OR helpt bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten 
zoals Sinterklaas, kerst, carnaval en schoolreis. In het schooljaar 2018/2019 was de 
samenstelling van de OR als volgt:  
 
Bestuur Leden 
Voorzitter:  Siska Ellen 
Vice-voorzitter:  Marieke Marlene 
Secretaris:  Ingrid Linda 
Penningmeester: Marcel Chris 
  Barbara 

  Monique 
 
Bij aanvang van het schooljaar 2018-2019 heeft Daphne als penningmeester en lid afscheid 
genomen van de OR. Hiervoor is Marcel in de plaats gekomen. Aan het einde van dit 
schooljaar hebben we binnen de OR afscheid genomen van Siska, Ellen, Ingrid, Chris en 
Linda. Door het vertrek van deze leden is het bestuur met ingang van het nieuwe schooljaar 
gewijzigd. De samenstelling van de OR ziet er bij aanvang van het schooljaar 2019/2020 als 
volgt uit:  
 
Bestuur Leden 
Voorzitter:  Marlene Karin 
Vice-voorzitter:  Marieke Corinne 
Secretaris:  Barbara Barbara 
Penningmeester: Marcel Monique 
 
Bij de start van het nieuwe schooljaar heeft een nieuw lid zich gemeld, in de eerste weken 
van het nieuw schooljaar zullen gesprekken plaatsvinden. 
 
Vergaderingen: 
De OR komt ongeveer één keer in de twee maanden bijeen. Deze vergaderingen worden 
bijgewoond door de (waarnemend) directeur van de school. 
De notulen van de OR-vergaderingen worden, na goedkeuring, op de site van de school 
geplaatst. 
 
Aan het begin van het schooljaar wordt onder andere verslag gedaan van de besteding van 
de vrijwillige bijdrage en wordt de nieuwe begroting ter goedkeuring bekend gemaakt. 
 
Middelen: 
De ouderraad heeft de volgende middelen ter beschikking: 

 vrijwillige ouderbijdrage;  

 de bijdrage voor het schoolreisje; 



 

Jaarverslag Ouderraad De Borgwal 2018-2019  2 

 

Activiteiten: 
De Ouderraad ondersteunt bij de volgende activiteiten: 

 Sinterklaasviering; 

 Kerstactiviteit;  

 Carnaval; 

 Paasviering; 

 Ondersteuning open dag; 

 Schoolfotograaf; 

 Schoolreisje groepen 1 tot en met 7; 

 Feestweek (waaronder o.a. sportdag); 

 Coördinatie luizencontrole.  
 
Werkwijze 
Minimaal twee leden (liefst drie) van de ouderraad organiseren samen met een delegatie van 
de leerkrachten een activiteit.  
Gedurende het schooljaar werd via de nieuwsbrief of de klassen-groepsapp groepen 
geïnventariseerd welke ouders bereid zijn te helpen bij welke activiteit.  
Per activiteit wordt gekeken hoeveel hulp er van ouders nodig is en worden de opgegeven 
ouders, zoveel mogelijk via app, benaderd.  
Na afloop van een activiteit wordt een evaluatieformulier ingevuld waarin wordt vermeld hoe 
de activiteit is verlopen, wat de verbeterpunten zijn en wat de werkelijke kosten zijn geweest. 
 
Begroting 
Per activiteit is er een bedrag begroot. De penningmeester maakt ieder jaar een financieel 
verslag waarin is aangegeven wat de gemaakte kosten zijn ten opzichte van de begrote 
kosten. Tevens wordt in dit verslag de begroting voor het komend jaar vermeld. 

 
Financieel verslag 2018-2019 

OMSCHRIJVING BIJ AF TOTAAL 

Kruisposten  €                          -     €                   -     €                 -    

Sinterklaas  €                          -     €       -1.655,48   €     -1.655,48  

Kerst  €                          -     €          -696,17   €        -696,17  

Carnaval  €                          -     €          -134,74   €        -134,74  

Pasen  €                          -     €          -387,30   €        -387,30  

A4D  €                    70,00   €          -192,10   €        -122,10  

Schoolreis  €               4.365,00   €       -4.281,44   €           83,56  

Feestweek  €                          -     €       -2.488,40   €     -2.488,40  

Diversen  €                          -     €          -344,81   €        -344,81  

T-shirts  €                          -     €                   -     €                 -    

Ouderbijdrage  €               3.295,00   €                   -     €      3.295,00  

Totaal  €               7.730,00   €     -10.180,44   €     -2.450,44  

Controle 
  

                    -    

   
Totale inkomsten -/- uitgaven 2018/2019: 

 
 €     -2.450,44  

Beginsaldo bank en kas op 3-8-2018: 
 

 €         6.560,31  
 Eindsaldo bank en kas op 31-8-2019: 

 
 €         4.109,87  

 
Mutaties kas en bank 

  
 €     -2.450,44  

NOG TE VERKLAREN VERSCHILLEN 

 

 €                 -    
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Begroting 2019-2020 
 
Inkomsten ouderbijdrage 2019-2020   (202 lln x €15,-) € 3.030 

 
Activiteit Begroot Kosten Begroot 

      2018/2019 2018/2019 2019/2020 
    Sinterklaas  €         1.500   €         1.655   €         1.500  
    Kerst  €            500   €            696   €            500  
    Carnaval  €            150   €            135   €            150  
    Pasen  €            300   €            387   €            300  
    A4D  €            100   €            122   €            100  
    Schoolreis  €            250   €            -84   €            200  
    Feestweek  €            900   €         2.488   €            900  
    Diversen  €            250   €            345   €            250  
    

 
 €         3.950   €         5.745   €         3.900  

    

        Verklaring overstijging budget 2018/2019 
- Extra hoge uitgave Feestweek door aanschaf van Bidons met fullcolor logo. Hiervan is de helft uitgedeeld. 
Het restant wordt gebruikt als welkomscadeau namens de ouderraad voor nieuwe leerkrachten 

en leerlingen. 

- Het overige verschil is te verklaren door extra uitgaven per activiteit,welke vooraf met de penningmeester zijn 

besproken en akkoord bevonden.  

 Begrote inkomsten ouderbijdrage 2019/2020: 

Advies penningmeester: Ouderbijdrage € 15 (€ 22,50 schoolreis) laten, gezien spaarsaldo voldoende ruimte. 

 
 
 

 
 
 
 


