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Dit is het jaarverslag over het schooljaar 2017-2018 van de Ouderraad van OBS de Groenehoek.  

 

Het OR bestuur wil wederom 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,  

 

Daniël Geense 

Voorzitter Ouderraad 

  



 

 

Inhoudsopgave 
1 De Ouderraad .................................................................................................................................. 4 

1.1  Doel ......................................................................................................................................... 4 

1.2  Taken ....................................................................................................................................... 4 

1.4  Samenstelling Ouderraad ........................................................................................................ 5 

1.5  Samenstelling bestuur en leden van de OR ............................................................................. 5 

1.6  Zittingsperiode bestuur ........................................................................................................... 5 

1.6  Huishoudelijk Reglement van de OR ....................................................................................... 5 

2 Het schooljaar 2017 – 2018 .................................................................................................................. 6 

3  Financiën ...................................................................................................................................... 10 

3.1 Verslag 2017 – 2018 .............................................................................................................. 10 

3.2 Winst & verliesrekening 2017 – 2018 ................................................................................... 11 

3.3 Balans  2017 – 2018 ............................................................................................................... 11 

3.4 Ouderbijdrage ....................................................................................................................... 12 

4  Slotwoord ..................................................................................................................................... 13 

4.1 Succesvol jaar ........................................................................................................................ 13 

 

 

 



 

 

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. 

 

In de praktijk houdt de OR zich bezig met het organiseren van binnen-- en buitenschoolse activiteiten 

die door de bijdrage van de ouders en met inzet van hulpouders mogelijk worden gemaakt. Denk 

hierbij aan verschillende sportactiviteiten, het sinterklaasfeest, de kerst- en paasviering, het 

schoolreisje en nog veel meer. Kortom, activiteiten die ertoe bijdragen om de schooltijd van uw kind 

tot een feest te maken! En zeg nou eerlijk, dat is toch belangrijk?! U kunt de leden van de OR 

persoonlijk aanspreken of bereiken via: ouderraadgroenehoek@gmail.com 

 

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. 
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1.4  Samenstelling Ouderraad  

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

(minimaal) 1 afgevaardigde vanuit School.   

1.5  Samenstelling bestuur en leden van de OR 

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het algemeen bestuur van de Ouderraad 

van de school. 

De samenstelling van de OR is altijd in beweging en ook dit jaar zijn er een aantal wisselingen 

geweest. De OR bestond in 2017 – 2018 uit:  

 Daniël Geense, voorzitter (mei 2017 –  heden) 

 Maarten Jeuring, penningmeester (aug. 2016 – heden) 

 Ester Koning, secretaris (jan. 2017 – heden) 

 Gwen Kleinjan, activiteitencoördinator (sep. 2014 – heden) 

 Fatiha Echibi, activiteitencoördinator (aug. 2017 – heden) 

 Habiba Samadi, activiteitencoördinator (jan. 2017 – heden) 

 Rachel Hartman, activiteitencoördinator (jan. 2017 – heden) 

 Lourette Pieterse, afgevaardigde vanuit School  

 

1.6  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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2 Het schooljaar 2017 – 2018 
2.1 De activiteiten 
De volgende activiteiten zijn o.a. samen met het team van leerkrachten en/of hulpouders 
georganiseerd (inclusief korte samenvatting van de verrichte werkzaamheden door de OR): 
 
 Herfstwandeling 

Het najaar betekent de start van een mooi seizoen, 
namelijk herfst. De bomen kleuren oranje, de bladeren 
kraken onder je schoenen, kastanjes en eikels vallen uit de 
bomen en paddenstoelen schieten uit de grond. Kortom, 
een prachtig seizoen waarin veel te leren en te ontdekken 
valt over de natuur. Daarom is er voor de groepen 1 t/m 4 
een herfstwandeling. De kinderen gaan per groepje met 
een hulpouder het bos in en aan de hand van allerlei leuke 
opdrachten ontdekken de kinderen de natuur en 
verzamelen ze de mooiste schatten van het bos. 

De OR zorgt dat er vervoer en begeleiding wordt geregeld, dat er koffie & thee is voor de helpende 
ouders en uiteraard een hapje en een drankje voor de kinderen. 
 
 

 Schoolkalender 
Wegens succes en door de vele positieve reacties is er ook dit jaar 
weer een schoolkalender gemaakt, waarin alle activiteiten en 
diverse weetjes van de Groenehoek in te vinden zijn. 
 

 

 EHBO-cursus (Eerste Hulp Bij Ongelukken) 
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.  

 
 Pasen 
Het is Pasen en dat vieren wij op school met allerlei leuke 
activiteiten. Om goed in de sfeer te komen starten we de 
paasviering met een gezamenlijk ontbijt in de klas. Na het 
Paasontbijt zoeken de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 
naar de verstopte Paaseieren. De leerlingen van de 
bovenbouw gaan op ambachtelijke wijze brood bakken. En 
natuurlijk mag de paashaas tijdens deze dag niet 
ontbreken! 
De OR regelt het verstoppen van de eieren, regelt de 
paashaas, een cadeautje voor de vinder van ‘het gouden 
ei’ en doet de inkopen voor het paasontbijt. 



 

 

 
 Schoolfotograaf 

Begin van het schooljaar komt onze vaste schoolfotograaf op 
beide locaties langs. Hulpouder(s) aan beide locaties zorgen 
ervoor dat de kinderen netjes op de foto gaan. De haren worden 
gekamd en gaan in de gel en de vieze monden krijgen een 
snoetenpoetser erover . Per groep wordt er een klassenfoto 
gemaakt en van elk kind wordt een portretfoto gemaakt. En 
natuurlijk is er ook een moment waarop de broertjes en zusjes na 
schooltijd mee op de foto kunnen. 
 

 
 Sportdag 
Tijdens de sportdag kunnen de leerlingen zich van hun sportiefste 
kant laten zien. Voor groep 1/2 is vooral het meedoen aan de 
spelletjes op hun niveau, zoals zaklopen en ezeltje prik belangrijk, 
terwijl voor groep 3/4 het samenwerken tijdens de sportdagspelen 
centraal staat. Bij de sportdag van groep 5 t/m 8 is er een competitie 
van spelen tussen teams en strijden ze om de 1e plek, maar ook voor 
het sportiefste team. Na afloop van de sportdag krijgen alle 
leerlingen een vaantje voor hun prestatie.  
De OR regelt o.a. dat er begeleiders zijn voor de groepjes leerlingen, 
zorgt dat er vaantjes en medailles aangeschaft worden, voorziet de hulpouders van koffie & thee met 
wat lekkers en zorgt dat er aan het einde van de dag een welverdiend ijsje is voor de kinderen. 
 
 Sinterklaas 

Dit is hét feest waar alle kinderen naartoe leven. In de weken voorafgaand 
aan het grote feest wordt er achter de schermen een hoop geregeld door 
de hulpouders om de aankomst van de Sint zo goed mogelijk te laten 
verlopen. De drie scholen Willibrord, OBS Groenehoek en de Ackers 
organiseren gezamenlijk de aankomst van de Sint, waarbij één van de drie 
scholen de kar trekker is. Niet alleen de ouders zijn volop bezig ook de 
kinderen doen van alles. Ze knutselen in het Sint thema, zingen, bakken 
pepernoten, volgen het Sinterklaasjournaal in de klas, oefenen als Pieten 
tijdens de gymles om hun Pietendiploma en nog veel meer. Tijdens de grote 

dag brengt de Sint een bezoekje aan elke klas en natuurlijk krijgen alle lieve kinderen ook een cadeau 
van de Sint.  De OR verzorgt o.a. het strooigoed, zorgt dat er cadeautjes worden gekocht en ingepakt, 
de school versiert is, dat er een Sint en Pieten zijn en dat deze gekleed, geschminkt en goed verzorgt 
worden (lunch). Na afloop wordt er geholpen met opruimen. 
 
 Kerst 
In aanloop naar Kerst wordt de school versierd met 
lichtjes en kransen. In de klas zetten de kinderen 
samen met hun leerkracht een kerstboom op en elke 
ochtend steken ze de kaarsjes aan. We sluiten het jaar 
af met een vrolijk kerstfeest op school. Tijdens het 
jaarlijkse kerstdiner is iedereen op zijn best gekleed en 
de kinderen genieten van al het lekkers. Ook voor de 
ouders maken we er een gezellige avond van. Terwijl 
de kinderen in de klas zijn kunnen zij ook gezellig op 
het sfeervol verlichte schoolplein kletsen onder het 
genot van een hapje en drankje, verzorgt door de OR. 



 

 

 Avond4Daagse 
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. Loop je komend jaar ook gezellig 

mee? 
 Oud papier 
Eén keer in de maand wordt op de donderdag oud papier opgehaald. 
Met de opbrengst van het Oud papier worden allerlei leuke activiteiten 
voor de leerlingen mede mogelijk gemaakt. De culturele uitjes, die 
afgelopen jaar zijn geïntroduceerd zijn een voorbeeld hiervan. Wilt u 
een keer meehelpen? Neem dan contact op met de Ouderraad 
(ouderraadgroenehoek@gmail.com) 
 
 
 Digitaal Hulpouder aanmeldformulier 

Aan het begin van het schooljaar wordt er vanuit de OR een digitaal 
aanmeldformulier gemaakt en uitgestuurd waarop ouders / verzorgers 
aan kunnen geven dat ze willen helpen bij een specifieke activiteit. Dit 
werkt in de praktijk erg makkelijk en goed en vele ouders geven zich op 
om mee te helpen bij de leuke activiteiten voor de kinderen. Het aantal 
ouders dat zich opgeeft om te helpen is via deze weg zichtbaar 
toegenomen en stimuleert de betrokkenheid van ouders bij de school! 

 
 Koningsspelen 
De Koningsspelen zijn in 2013 voor het eerst georganiseerd in het kader 
van de inhuldiging van Koning Willem-Alexander met als doel kinderen in 
het primaire onderwijs en hun ouders te laten zien dat samen goed 
ontbijten en actief bewegen belangrijk, maar vooral ook heel leuk is. 
Sindsdien is het een jaarlijks terugkerend evenement en natuurlijk doet 
OBS Groenehoek ook mee! 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. 
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 Schoolreis 
Het uitje waar iedereen het hele jaar naar uitkijkt! Elk jaar is het 
weer spannend, waar gaat het uitje dit jaar naar toe? De busrit 
is altijd al een gezellig begin en de kinderen zingen uit volle borst 
liedjes tijdens de rit. Op plaats van bestemming gaan de kinderen 
in groepjes onder begeleiding van enthousiaste hulpouders op 
verkenning uit. Natuurlijk sluiten we het avontuur af met een 
lekker ijsje voor alle kinderen. De OR denkt mee over de 
(cyclische) bestemmingen van de schoolreis, regelt de bussen en 
zorgt dat de entreekaartjes worden geregeld. 

 
 Juffen- en Meestersdag 
Dat is de leukste dag van het schooljaar want alle juffen en meesters 
vieren hun verjaardag en maken er dan ook een écht feestje van! Ze 
trakteren en doen leuke dingen voor de leerlingen. Veelal wordt er 
per groep een gezamenlijk cadeau of knutselwerk gemaakt onder 
begeleiding van de groepsouders. Een onvergetelijke dag voor 
iedereen.  De OR zorgt voor een presentje voor de docenten en 
regelt wat leuks voor de kinderen (ijsjes & springkussens). 
 
 
 
 
 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 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) 
 

 
 
 Musical Groep 8 
Elk schooljaar sluit groep 8 hun basisschooltijd af met de 
musical. Tien weken lang wordt er hard geoefend aan het leren 
van de tekst, de liedjes en dansjes, het oplopen, hard praten 
en nog veel meer. Om het verhaal helemaal goed te kunnen 
vertellen wordt er door de kinderen zelf een decor gemaakt. 
Op de dag zelf zijn de leerlingen altijd enorm zenuwachtig. ‘s 
Ochtends is het optreden voor de andere klassen en ‘s avonds 
komen de ouders kijken. Namens de OR staat er de twee 
avonden dat de musical van de klassen 8a en 8b plaatsvindt 
een ouder 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. 
 
 
 
Daarnaast zijn er nog wat kleine activiteiten of momenten waarop de hulp wordt gevraagd van de 
Ouderraad en vraagt het schoolteam soms aan de Ouderraad om mee te denken over bepaalde 
zaken zoals de aanschaf van nieuwe spullen or materialen voor nieuwe leerlingen. 



 

 

3  Financiën    

3.1 Verslag 2017 – 2018 

Winst & Verliesrekening 

Het jaar 2017 – 2018 is – zoals gepland – met een licht negatief resultaat afgesloten van -€413,27.  
 
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.  
 
Ook dit jaar lagen de inkomsten vanuit het oud papier weer hoger dan begroot (echter lager dan het 
jaar ervoor i.v.m. de lage oudpapier prijzen), er is € 4425,- binnen gekomen! Deze inkomsten komen 
ten goede aan de activiteiten van de ouderraad. 
 
De betalingen van de ouderbijdrage ten aanzien van het schoolreisje en kamp zijn ook dit jaar 
allemaal voldaan. Van de ouderbijdrage heeft 80% van de ouders de vrijwillige bijdrage voldaan en 
100% de bijdrage voor het schoolreisje. Totale inkomsten (inclusief bijdrage voor Kamp) € 20.490,-  
 
Balans 
In de vergadering van de Ouderraad is aangegeven dat een gezonde balans ongeveer 50% van de 
ouderbijdrage zou moeten zijn (exclusief Schoolreis & Kamp), dat is ook dit jaar weer het geval met 
een licht positieve trend. Doelstelling voor het komend jaar is wederom een negatief resultaat. 



 

 

3.2 Winst & verliesrekening 2017 – 2018 

 

 

3.3 Balans  2017 – 2018 

 

W&V Ouderraad 2017- 2018

Actuals Budget

Toelichting 2017-2018 2017-2018

Inkomsten

Ouderbijdrage 269 schoolreisje + 314 * 75% vrijwillige bijdrage 15.650,00€              14.967,50€                  

Kamp 44 leerlingen * 110 4.840,00€                4.950,00€                     

Oud papier 4.425,00€                4.000,00€                     

Totaal inkomsten € 24.915,00 € 23.917,50

Uitgaven

Klassenbudget 13 lokalen van 150,-  + instroomklas -€ 2.050,00 -€ 1.950,00

Administratie Ouderraad Automatische incasso's, bankkosten e.d. -€ 196,35 -€ 250,00

Cadeaubonnen / bloemen -€ 22,75 -€ 50,00

Stichting Musische Vorming B'Hoek € 0,00 -€ 1.825,00

Luizenzakken -€ 122,06 -€ 400,00

EHBO € 0,00 -€ 1.000,00

Sportdag -€ 658,35 -€ 700,00

Sinterklaas incl. vervanging sinterklaas spullen -€ 1.171,04 -€ 1.500,00

Kerst incl. vervanging kerst spullen -€ 547,85 -€ 700,00

Pasen -€ 301,96 -€ 250,00

Koningsdag -€ 1.212,04 -€ 750,00

Speelgoed buitenspelen nieuw toestel stampioen -€ 422,29 -€ 800,00

Culurele Uitstapjes -€ 808,72 -€ 1.750,00

Workshop avonden -€ 317,07 -€ 500,00

Projectweek -€ 129,75 -€ 100,00

Avond4daagse incl. hesjes -€ 331,31 -€ 500,00

Schoolreisje -€ 7.137,80 -€ 7.250,00

Afscheid groep 8 -€ 1.113,57 -€ 500,00

Kamp -€ 4.998,89 -€ 4.950,00

School T-shirts -€ 1.000,00 -€ 750,00

Schoolkalender -€ 1.670,16 -€ 1.500,00

Diversen -€ 1.116,31 -€ 500,00

Totaal uitgaven -€ 25.328,27 -€ 28.475,00

Resultaat -€ 413,27 -€ 4.557,50

Balans Ouderraad 2017 - 2018

Primo 31/7/2017 Ultimo

Kas 164,98                               138,83                               

Rabobank rekening 16.067,27                         15.680,15                         

Totaal 16.232,25                         15.818,98                         



 

 

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 

Ook schooljaar 2017 – 2018 was weer een goed jaar, de inkomsten waren goed op orde en er zijn 
heel veel leuke activiteiten voor de kinderen, ouders en docenten georganiseerd. Hiervoor willen we 
alle betrokkenen bedanken, zonder al deze hulp zou allemaal het niet mogelijk zijn. 
 
Nieuw dit jaar was de gezamelijke kick-off meeting met de OR, MR en het school team, welke als doel 
heeft een (nog) betere samenwerking tussen deze groepen te stimuleren.  
 
Voor het komend jaar wil de OR zich o.a. meer richten op nog meer binding met de ouders / 
verzorgers van de kinderen op beide locaties van De Groenehoek (Groeneweg & Stampioendreef).  
 
Al met al kunnen we spreken van een mooi jaar, goede sfeer en fijne samenwerking tussen alle 
betrokkenen. We hopen deze trend ook volgend jaar verder door te zetten. 
 


