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Verslag van de Ouderraad schooljaar 2019 - 2020 

  

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.  
  
De samenstelling (2019-2020) 

• Voorzitter:   Marlene  
• Vice-voorzitter:  Marieke  
• Secretaris:  Barbara  
• Penningmeester: Marcel  
• Leden:                   Jo-Ellen  

Monique  
Corinne  

 Karin  
 Melinda  

 
Bij aanvang (en in de loop) van het schooljaar 2019-2020 zijn Jo-Ellen, Monique, Corinne, Karin en 
Melinda plaats genomen in de ouderraad. Aan het einde van dit schooljaar hebben we binnen de 
ouderraad afscheid genomen van Barbara. De taken van Barbara als secretaris worden door Jo-Ellen 
overgenomen in het volgende schooljaar. Daarnaast zijn er twee nieuwe leden voor het nieuwe 
schooljaar 2020-2021 verworven, Louanne en Kim.   
 
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. 
 

Activiteiten: 
De Ouderraad ondersteunt bij de volgende activiteiten: 

• Sinterklaasviering; 

• Kerstactiviteit;  

• Carnaval; 

• Paasviering; 
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• 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 app 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 2019-2020 

 

OMSCHRIJVING BIJ AF TOTAAL

Sinterklaas -€                 -1.663,27€    -1.663,27€     

Kerst -€                 -236,83€       -236,83€         

Carnaval -€                 -177,39€       -177,39€         

Pasen -€                 -51,57€          -51,57€           

A4D -€                 -€                -€                 

Schoolreis 4.050,00€       -€                4.050,00€       

Feestweek -€                 -791,70€       -791,70€         

Diversen -€                 -308,06€       -308,06€         

T-shirts -€                 -€                -€                 

Ouderbijdrage 3.151,00€       3.151,00€       

Totaal 7.201,00€       -3.228,82€    3.972,18€       

Controle 0

Totale inkomsten -/- uitgaven 2018/2019: 3.972,18€       

Eindsaldo betaalrekening: 1.894,89€       

Eindsaldo spaarrekening: 6.164,91€       

Eindsaldo kas: -€                 

8.059,80€     

Beginsaldo betaalrekening: 135,47€          

Beginsaldo spaarrekening: 3.688,60€       

Beginsaldo kas: 285,80€          

Totaal begin saldo: 4.109,87€     

Mutaties kas en banksaldi 3.949,93€       

VERSCHILLEN 22,25€             
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VERKLARING VERSCHILLEN:

- Mutaties ten behoeve van OR-uitje: 98,50€           

- Bankkosten betaalrekening: -121,38€       

- Ontvangen rente spaarrekening: 0,59€              

- Nagekomen ouderbijdrage 2018/2019: 150,00€         

- Nagekomen kosten feestweek 2018/2019: -149,96€       

-22,25€           

NOG TE VERKLAREN VERSCHILLEN 0,00€               

 
 

Begroting 2020-2021 
 
Inkomsten ouderbijdrage 2020-2021 →  (… lln x €15,-) € … 

Activiteit Begroot Kosten Begroot Schatting llnkst p.lln

2019/2020 2019/2020 2020/2021

Sinterklaas 1.500€           -1.663€         1.600€           

Kerst 500€              -237€             500€              

Carnaval 150€              -177€             150€              

Pasen 300€              -52€               300€              

A4D 100€              -€               100€              

Schoolreis 250€              -€               250€              

Feestweek 900€              -792€             900€              

Bankkosten -€               -121€             120€              

Diversen 250€              -308€             300€              

3.950€           -3.350€         4.220€           194          lln per 1-9-2020

Verwachte instroom: 15 lln

Totaal aantal verwacht leerlingen over 2020/2021 209          20,19€     nodig

Te verwachten ontvangen ouderbijdrage: 3.135€           

Conclusie vooraf: -1.085€         TEKORT indien ouderbijdrage = 15,00€     

 
 
Toelichtende verklaringen: 
Vanwege het Corona virus zijn de kosten voor de activiteiten vanaf maart, dus vanaf de 
paasactiviteiten geannuleerd of hebben in een 'uitgeklede' vorm plaatsgevonden. Bijv. pasen, waar 
slechts een attentie voor de kinderen en het team is aangeboden, in plaats van een verzorgde 
viering. Het schoolreisje en  de A4D hebben geen doorgang gevonden. De bijdrage voor het 
schoolreisje van de ouders (die deze hebben betaald) is gereserveerd voor het volgende schooljaar. 
Totale kosten zijn onder budget gebleven, door o.a. Corona. De Sinterklaasviering leidt vaak tot een 
budget overschrijding, daarom heb ik voor volgend jaar € 100 extra gebudgeteerd (mede gezien 
stijgende kosten). De bankkosten heb ik apart getoond, anders zouden de diverse kosten onterecht 
ruim € 100 hoger bedragen. De diverse kosten zijn dit jaar over het budget gegaan mede door 
aanschaf van een banner ten behoeve van de activiteiten van de ouderraad (zoals bijvoorbeeld de 
A4D of de sportdag et cetera).   
 
Advies penningmeester: 
Jaarlijks blijkt dat de kosten toenemen (algemene prijsstijging), dat geldt zeker voor de 
schoolreisje(s). Het is niet bekend hoe dit jaar gaat lopen voor wat betreft de activiteiten in relatie 
tot het Corona-virus. Een ouderbijdrage ter dekking van de kosten zou ongeveer € 20 bedragen. Deze 
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stijging vind ik te fors, mede gezien de buffer van de ouderraad en de aanwezigheid van het Corona-
virus. Toch is een verhoging € 3 per kind m.i. noodzakelijk om op een bepaald moment naar een 
kostendekkende bijdrage te gaan. Ik stel voor het schooljaar 2020/2021 de vrijwillige ouderbijdrage 
te verhogen naar € 18.   
 
Dit geldt eigenlijk ook voor het schoolreisje, gezien de gereserveerde ontvangsten van 2019/2020 
stel ik voor de schoolreisbijdrage voor het laatste jaar te laten staan op € 22,50. 
 


