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Ouderraad
OBS De Groenehoek

Jaarverslag 2016-2017 Ouderraad OBS De Groenehoek

Dit is het jaarverslag over het schooljaar 2016-2017 van de Ouderraad van OBS de Groenehoek.

Het OR bestuur wil alle ouders en verzorgers bedanken die zich het afgelopen jaar hebben ingezet
voor de school en hebben geholpen bij het organiseren en ondersteunen van de verschillende activiteiten die voor alle kinderen georganiseerd zijn.

Waar de formele doelstelling van de OR zich richt op het vergroten van betrokkenheid en samenwerking tussen ouders en school, vinden wij het ook belangrijk om ‘onze kinderen een leuke schooltijd
geven’, en dat blijft dan ook een belangrijke drijfveer voor de toekomst!

We hopen dat er ook komend jaar weer veel ouders en verzorgers bereid zijn om hun steentje bij te
dragen zodat we gezamenlijk leuke en interessante activiteiten voor de kinderen kunnen opzetten.

Met vriendelijke groet,
Anne-Marie de Jeu / Daniël Geense
Voorzitter Ouderraad
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1

De Ouderraad

1.1

Doel

De Ouderraad heeft ten doel de betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij de school te vergroten
en de samenwerking tussen de ouders, school(directie), het schoolteam en de Medezeggenschapsraad te bevorderen. En om de schooltijd voor onze kinderen zo plezierig mogelijk te maken.

1.2

Taken

De Ouderraad tracht dit doel onder meer te bereiken door:


Het vertegenwoordigen van alle ouders/verzorgers



Als aanspreekpunt te fungeren voor de groepsouders



Het kweken van belangstelling voor de school bij de ouders/verzorgers



Het (mede) organiseren van allerlei activiteiten zoals herfstwandeling, sinterklaasfeest, kerstviering, paasactiviteiten, Koningsspelen, projectviering, schoolreisje en afscheid Groepen 8;



Het inzetten van groepsouders bij de diverse activiteiten om zodoende zoveel mogelijk ouders /
verzorgers te kunnen betrekken bij de activiteiten;



Alle (vrijwillige) ouderbijdragen ten gunste van de kinderen te laten komen en te gebruiken voor
het Doel van de Ouderraad;



Het ondersteunen van de school bij het organiseren van schoolactiviteiten



Het bevorderen van de bloei van de school



Het onderhouden van contact met het schoolteam, de directie en medezeggenschapsraad (MR)



Het desgevraagd of op eigen initiatief geven van advies aan het schoolteam met betrekking tot
schoolactiviteiten.

1.4

Samenstelling Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit het algemeen bestuur en (minimaal) 2 activiteitencoördinatoren (AC).

1.5

Samenstelling bestuur

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het algemeen bestuur van de Ouderraad
van de school.
De OR bestond in 2016 – 2017 uit:

1.6



Anne-Marie de Jeu, voorzitter / Daniël Geense, AC + voorzitter (mei 2017)



Arthur Hordijk, penningmeester / Maarten Jeuring, AC + penningmeester (aug. 2016)



Anke Harmsen, secretaris + AC / Ester Koning, secretaris (jan. 2017)



Gwen Kleinjan, activiteitencoördinator



Veronique Devers, activiteitencoördinator



Patricia Breems, activiteitencoördinator



Anita de Jong, activiteitencoördinator

Zittingsperiode bestuur

De voorzitter, secretaris, penningmeester en activiteitencoördinatoren worden voor een periode van
twee jaar gekozen. Elk Ouderraadslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn/haar benoeming af volgens een
door de Ouderraad opgemaakt rooster van aftreding (zie Huishoudelijk regelement van de OR) Het
aftredende Ouderraadslid is herbenoembaar. Tijdens de zittingsperiodes moet het Ouderraadslid
(een) kind(eren) hebben in één van de groepen op school.

1.6

Huishoudelijk Reglement van de OR

De Ouderraad heeft een huishoudelijk reglement welke te vinden is op het OR gedeelte op de website van de school: https://www.obsgroenehoek.nl/
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Het schooljaar 2016 – 2017

2.1

De activiteiten

De volgende activiteiten zijn o.a. samen met het schoolteam georganiseerd (inclusief korte samenvatting van de verrichte werkzaamheden door de Ouderraad):

 EHBO
Alle leerlingen van de groepen 8 volgen een EHBO-cursus, aangeboden vanuit de OR. De leerlingen
krijgen les van bevoegde medewerkers van de EHBO-vereniging en leren hoe zij eerste hulp kunnen
verlenen. De lessen worden afgesloten met een examen en uitreiking van een diploma. In het dagelijks leven komen er regelmatig situaties voor waarbij EHBO van belang kan zijn, of het nu gaat om
het schoonmaken van schaafwondjes en plakken van pleisters tot het helpen bij een ongeval. De
lessen geven de kinderen een basis aan vaardigheden die in hun verdere leven gebruikt kan worden.
 Bankjes op het schoolplein (Stampioendreef)
De ouderraad heeft ervoor gezorgd dat er twee bankjes op het schoolplein aan de Groeneweg zijn
geplaatst.
 Schoolfotograaf
Ouders van de Ouderraad zorgden voor een goede planning en doorstroom van leerlingen en klassen
richting de fotograaf. En ze zorgden ervoor dat kinderen goed verzorgd op de foto gingen.
 Sportdag
Activiteiten van de Ouderraad hierbij zijn o.a. het begeleiden van groepjes leerlingen, het aanschaffen van vaantjes en medailles. En gedurende de dag de helpende ouders voorzien van koffie, thee en
een lekkere koek. En voor de kinderen na afloop een lekker ijsje.
 Herfstwandeling
Zorgen voor vervoer en begeleiden van leerlingen, daarnaast verzorgen van koffie, thee etc. voor de
helpende ouders en limonade voor de kinderen.
 Sinterklaas
Bezigheden van de Ouderraad hierbij waren o.a.: strooigoed verzorgen, cadeautjes kopen, inpakken,
de school versieren, Sinterklaas en pieten werven die bereid zijn de gehele dag aanwezig te zijn, de
Sint en zijn pieten schminken, de hele dag verzorgen, en na afloop alles weer opruimen.
 Kerst
De Ouderraad versierde de school. Erg leuk was afgelopen schooljaar de Kerstmarkt en het vertier
voor de ouders buiten de school en natuurlijk na afloop alles weer opgeruimd.

 Stichting Musische Vorming Bergschenhoek
Ieder jaar wonen de leerlingen van school een of meerdere (theater)voorstellingen bij (vaak gehouden in het Spectrum gebouw), de ouderraad stelt hier budget voor ter beschikking.
 Pasen
De Ouderraad zorgde voor een paashaas, het verstoppen van de eieren, een cadeautje voor de vinder van het gouden ei, deed inkopen voor het paasontbijt et cetera.
 Koningsdag
Na een gezamenlijk ontbijt aangeboden door de landelijke organisatie van de koningsspelen, starten
we de dag traditiegetrouw met een swingende warming-up op het super-coole liedje van Kinderen
voor Kinderen. Daarna kan het feest echt beginnen. Sportieve, leuke spelletjes staan vandaag op de
agenda en iedereen laat zich van zijn sportiefste kant zien. De OR zorgt dat er o.a. voor dat er spellen,
een springkussen, popcornkraam en drinken geregeld wordt voor de kinderen.
 Projectweek
Afsluiting van de projectweek: dit jaar voor het eerst een nieuwe opzet. Er zijn ouders gezocht en
bereid gevonden om een standje op te bouwen, boodschappen te doen, de stand tijdens de afsluiting van de projectweek te beheren en natuurlijk na afloop weer op te ruimen.
 Avond4daagse
Vanuit de Windas vertrokken een hoop leerlingen om de 4 dagen te wandelen. 4 Dagen lang lopen
leerlingen en begeleiders de route van 2,5 km of 5 km. Tijdens het wandelen is het altijd supergezellig, samen wandelen, kletsen en liedjes zingen. Hulpouders staan langs de route met versnaperingen
en drinken en voor je het weet ben je alweer bij de finish. Als beloning ontvangen alle deelnemers
een medaille en natuurlijk vele felicitaties van ouders, familie en vriendjes.
 Voetbalwedstrijd
De schoolcarrière van groep 8 wordt traditioneel afgesloten met een voetbalwedstrijd tegen het
team van de juffen en meesters. De Ouderraad draagt zorg voor de aanschaf van een taart voor het
winnende team en ijsjes voor alle leerlingen en het team (hiervoor moeten natuurlijk ook boodschappen gedaan worden en een vrieskist in de buurt van het voetbalveld gezocht worden).
 Schoolreisje
Ouders hebben vanaf het begin meegedacht welke locatie(s) bezocht gaan worden, hoe alles verder
vorm ging krijgen, bus indelingen, etc. De afgelopen jaren is er een groepje van ouders geweest die
zich heeft gebogen over de schoolreisjes de komende jaren. Iedere jaar is dit een flinke klus en er is
nagedacht over een terugkerende cyclus (dus alle leerlingen komen in hun schoolcarrière op alle
locaties. Draaiboeken kunnen daardoor na een aantal jaren zo weer opgepakt worden.
 Afscheid groep 8
De OR staat de twee avonden dat de musical van de klassen 8a en 8b plaatsvindt met een kraampje
bij de ingang en verwelkomt alle ouders en kinderen en verzorgt de catering in de pauze en na afloop. Vooraf worden natuurlijk alle inkopen gedaan.

 Schoolkalender
Vorig schooljaar ontving u voor het eerst een kalender. Door de vele positieve reacties is besloten
ook dit schooljaar weer een kalender aan te bieden. In samenwerking met de Ouderraad en het
schoolteam is er hard gewerkt aan de vormgeving en het vullen van de kalender. In de kalender
vindt u relevante informatie over de school, de jaarplanning met alle belangrijke data, leuke weetjes
en handige tips.
 Oud papier
De ouderraad stelt een coördinator Oud Papier aan welke er voor zorgt dat er elke 6 weken ouders
helpen met het ophalen van het oude papier in Bergschenhoek. De opbrengsten hiervan gaan naar
de Ouderraad welke ze gebruiken voor het organiseren van de activiteiten en aanschaffen van materialen voor de kinderen.
 Open Dag
Bij deze activiteit zijn ouders de gehele morgen op de locatie aanwezig en verstrekken informatie aan
de bezoekende ouders en geven deze ouders en kinderen een rondleiding door de school.

Daarnaast zijn er nog wat kleine activiteiten of momenten waarop de hulp wordt gevraagd van onze
Ouderraad en vraagt het schoolteam soms aan de Ouderraad om mee te denken over bepaalde zaken zoals de aanschaf van nieuwe luizenzakken, voor nieuwe leerlingen.

3

Financiën

3.1

Verslag 2016 – 2017

Winst & Verliesrekening
Het jaar 2016-2017 is met een positief resultaat afgesloten van € 959,15. Sinds de wijziging in het
ophalen van oud papier (met containers) zijn deze inkomsten hiervan ook dit jaar hoger uitgevallen
dan geschat. Het afgelopen jaar heeft de Ouderraad samen met de leraren en de ouders verschillende activiteiten georganiseerd. Naast de gebruikelijke hoogtepunten van kerst, Sinterklaas en natuurlijk het schoolreisje zijn er ook bankjes geplaatst op het schoolplein aan de Groeneweg en is er ook
weer een schoolkalender gemaakt.
De betalingen van de ouderbijdrage ten aanzien van het schoolreisje en kamp zijn allemaal voldaan.
Van de vrijwillige ouderbijdrage heeft 81% van de ouders hieraan bijgedragen. De bijdrage uit het
oud papier ophalen bedroeg dit jaar € 5000. De Totale inkomsten kwamen hiermee op € 23.300.
Balans
In de vergadering van de Ouderraad is aangegeven dat een gezonde balans ongeveer 50% van de
ouderbijdrage zou moeten zijn, in de praktijk wordt dit ook gehaald. De doelstelling voor dit jaar om
een licht negatief resultaat te behalen is wederom niet gehaald, met name door de hogere inkomsten vanuit de opbrengsten van het oud papier.

3.2

Winst & verliesrekening 2016-2017

W&V Ouderraad 2016- 2017
Actuals
2016-2017

Toelichting

Budget
2016-2017

Inkomsten
Ouderbijdrage
Kamp
Oud papier

290 schoolreisje + 320 * 75% vrijwillige bijdrage

€
€

30 leerlingen * 110

Totaal inkomsten

15.220,00
3.080,00
5.000,00

€
€
€

15.650,00
3.300,00
3.000,00

€ 23.300,00

€ 21.950,00

-€ 1.300,00

-€ 1.300,00

-€ 216,39

-€ 150,00
-€ 50,00
-€ 1.825,00
-€ 200,00
-€ 1.400,00

Uitgaven
Klassenbudget

13 lokalen van 100,-

Administratie Ouderraad
Automatische incasso's, bankkosten e.d.
Cadeaubonnen / bloemen
Stichting Musische Vorming B'Hoek
Luizenzakken
EHBO

-€ 1.824,00
-€ 415,51
-€ 855,50

Sportdag
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Koningsdag
Speelgoed buitenspelen

-€ 487,65
-€ 1.419,27
-€ 328,16
-€ 224,57
-€ 730,36
-€ 726,00

incl. vervanging sinterklaas spullen
incl. vervanging kerst spullen

bankjes

Projectweek
Avond4daagse incl. hesjes
Schoolreisje
Afscheid groep 8
Kamp
School T-shirts
Schoolkalender
Diversen

-€ 596,36
-€ 6.806,30
-€ 466,80
-€ 3.433,01
-€ 773,77
-€ 1.268,08
-€ 469,12

Totaal uitgaven
Resultaat

3.3

Balans 2016-2017

Balans Ouderraad 2016 - 2017
Beginstand 2016

Eindstand 2016

Kas
Rabobank rekening

250,23
15.022,87

164,98
16.067,27

Totaal

15.273,10

16.232,25

-€ 700,00
-€ 1.500,00
-€ 750,00
-€ 250,00
-€ 500,00

-€ 100,00
-€ 250,00
-€ 7.250,00
-€ 800,00
-€ 3.300,00
-€ 1.150,00
-€ 500,00

-€ 22.340,85

-€ 21.975,00

€ 959,15

-€ 25,00

3.4

Ouderbijdrage

De Ouderraad heeft tevens als taak om de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het toekomstige schooljaar voor te dragen aan de Medezeggenschapsraad. De Ouderraad doet hiertoe een
voorstel aan de MR. Waarna de MR de ouderbijdrage definitief vaststelt. Aan het begin van het
schooljaar communiceert de Ouderraad via de directie de hoogte van de ouderbijdrage en aan het
begin van het schooljaar ontvangen de ouders een verzoek tot betaling van de ouderbijdrage.

4

Slotwoord

4.1

Succesvol jaar

Over het algemeen kan de Ouderraad vaststellen dat de activiteiten uitstekend zijn verlopen en kunnen we spreken over een succesvol jaar. Dit is mede dankzij de inzet van de diverse behulpzame ouders. Waarvoor onze dank.
De Ouderraad is altijd op zoek naar enthousiaste ouders / verzorgers die graag willen helpen bij het
uitvoeren van een activiteit. Volgend schooljaar is het streven om via de groepsouders nog meer
ouders bij de uitvoering van de diverse activiteiten te betrekken. Ook een ouder / verzorger die niet
van vergaderen houdt, maar wel zijn/haar handen uit de mouwen wil steken, is van harte welkom!
Vele handen maken licht werk.

