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Jaarverslag 2020-2021 Ouderraad OBS De Groenehoek

Dit is het jaarverslag over het schooljaar 2020-2021 van de Ouderraad van OBS de Groenehoek.
Ook dit jaar hebben we te maken gehad met de Covid-19 pandemie. We konden starten met het
organiseren van activiteiten met de nodige restricties. Gelukkig is het toch mogelijk gebleken om er
voor de kinderen een succes van te maken.
Het bestuur bedankt de ouders die het afgelopen jaar veel tijd en energie gestoken hebben in alle
activiteiten die we nog wel konden organiseren voor onze kinderen. We hopen dat de kinderen hebben genoten van een leuk jaar met geslaagde activiteiten. Uiteraard gaan we met volle inzet het komende jaar hiermee verder.
De doelstelling van de Ouderraad, ‘onze kinderen een leuke schooltijd geven’, blijft onze leidraad,
ook het komend jaar. Het bestuur hoopt dan ook dat komend jaar veel ouders bereid zijn om hun
bijdrage aan de organisatie van activiteiten te leveren.
Met vriendelijke groet,
Marianne Reijn
Voorzitter Ouderraad

Pagina 2

Jaarverslag Ouderraad 2020 - 2021

Inhoudsopgave
1

De Ouderraad .................................................................................................................................. 4
1.1

Doel ......................................................................................................................................... 4

1.2

Taken ....................................................................................................................................... 4

1.4

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

1.5

Samenstelling bestuur ............................................................................................................. 5

1.6

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

2 Het schooljaar 2020-2021 .................................................................................................................... 6
2.1

De activiteiten ......................................................................................................................... 6

3 Financiën 2021-2021 .......................................................................................................................... 11
3.1 Winst & Verliesrekening .............................................................................................................. 11
3.2 Balans .......................................................................................................................................... 13
3.3 Advies ouderbijdrage .................................................................................................................. 13
4

Slotwoord ..................................................................................................................................... 14
4.1

Pagina 3

Bijzonder jaar......................................................................................................................... 14

Jaarverslag Ouderraad 2020 - 2021

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 vooral ook om de schooltijd voor onze kinderen zo plezier mogelijk te maken.

1.2

Taken

De Ouderraad tracht dit doel onder meer te bereiken door:


Het vertegenwoordigen van alle ouders;



Als aanspreekpunt te fungeren voor de groepsouders;



Het kweken van belangstelling voor de school bij de ouders;



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



Het inzetten van groepsouders bij de diverse activiteiten om zodoende zoveel mogelijk ouders 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 contacten met het team, de directie en Medezeggenschapsraad;



Het desgevraagd of op eigen initiatief geven van advies aan het team met betrekking tot
schoolactiviteiten.
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1.4

Samenstelling Ouderraad

De Ouderraad bestaat uit het algemeen bestuur en 4 activiteitencoördinatoren (totaal 7 personen).
Er zijn twee docenten vanuit het schoolteam die zitting nemen in de Ouderraad. Dit jaar was er sprake van een (bijna) volledig nieuwe Ouderraad.

1.5

Samenstelling bestuur

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het algemeen bestuur van de Ouderraad
van de school.
De Ouderraad was in 2020-2021 als volgt samengesteld:


Marianne Reijn, voorzitter



Pieterjan Kompeer, penningmeester



Habiba Samedi, secretaris



Rachel Hartmann, activiteiten coördinator (vertegenwoordiging Stampioendreef)



Daphne Bal, activiteiten coördinator (vertegenwoordiging Stampioendreef)



Chantal van Weede, activiteiten coördinator (vertegenwoordiging Groeneweg)



Diane Struik, afgevaardigde uit het team



Jolanda Bierhaus, afgevaardigde uit het team

1.6

Zittingsperiode bestuur

De voorzitter, secretaris, penningmeester en activiteiten coördinatoren 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. Het aftredende Ouderraadslid is herbenoembaar. Tijdens de zittingsperiodes moet het Ouderraadslid (een) kind(eren) hebben in één van de
groepen op school.

1.7 Huishoudelijk Reglement van de OR
De Ouderraad heeft een huishoudelijk reglement, dat te vinden is op het OR-gedeelte op de website
van de school.
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2 Het schooljaar 2020-2021
2.1

De activiteiten

De volgende activiteiten zijn o.a. samen met het team van leerkrachten georganiseerd (inclusief korte samenvatting van de verrichte werkzaamheden door de Ouderraad):
 Kinderboekenweek
De Kinderboekenweek had dit jaar als thema ‘En toen…’. In school is een tijdlijn opgehangen.
Alle groepen hebben een tijd uit de historie gekozen waarmee ze in de klas aan de slag gingen. Zo kon er bijvoorbeeld gekozen worden voor de dino’s, maar ook voor de Romeinen en
de Grieken. De jaarlijkse boekenkraam van Van Atten stond dit jaar helaas niet op het plein.
Wel konden ouders zoals gebruikelijk een boek aanschaffen waarbij bij aankoop van een
boek in de winkel ontvang school 10% van het aankoopbedrag terug. Daarnaast hebben we
wederom een succesvolle boekenruilmarkt georganiseerd voor de kinderen. Iedereen nam
een boek mee van huis en kon een ander mooi boek uitzoeken op de ruilmarkt.
 Herfstwandeling
De bomen kleuren oranje, de bladeren kraken onder je schoenen, kastanjes en eikels vallen
uit de bomen en paddenstoelen schieten uit de grond. Een mooi moment voor een herfstwandeling! Normaal gesproken maken de groepen 1 t/m 4 een herfstwandeling door het
bos. Dit jaar was een herfstwandeling met hulpouders niet mogelijk vanwege de Covid-19 restricties. De OR heeft samen met het team een alternatief programma gemaakt met herfstactiviteiten op het schoolplein en in de klas. Zo zijn de kinderen op zoek geweest naar kabouter Bob, zijn er materialen gezocht om een nestje te maken en hebben de kinderen dierentikkertje gespeeld.
 Sinterklaas
Zeker voor de lagere groepen is dit hét feest van het jaar! In de weken voorafgaand aan 5 december wordt er een hoop geregeld door de ouders om de aankomst van Sint en de pieten
zo goed mogelijk te laten verlopen. De drie scholen de Ackers, Willibrord en OBS Groenehoek
organiseren normaal gesproken gezamenlijk de aankomst van de Sint. Dit keer heeft deze gezamenlijke aankomst niet plaatsgevonden. Sinterklaas is, vergezeld door een Piet wél op bezoek geweest in school, ondanks de eerdere berichtgeving dat ook Sinterklaas zoveel mogelijk vanuit huis werkt. Ook dit jaar is er in november bezoek geweest van rommelpiet. De kinPagina 6
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deren hebben allemaal een zakje speculaas in hun schoen gekregen. Op de dag zelf brengt de
Sint en de pieten een bezoekje aan elke klas. De kinderen van de groepen 1 t/m 4 krijgen een
cadeautje. De OR verzorgt alles rondom de dag zelf en verzorgt de lunch.

 Kerst
Na 5 december verandert de school in kerstsferen! Ouders helpen met het versieren van de
school en de kerstbomen worden in de klassen opgezet. We hebben dit jaar in de avonduren
de scholen versierd om er een mooie kerstperiode van te maken. Helaas kregen we 2 dagen
voor het kerstdiner te maken met een nieuwe lockdown, waarbij de basisscholen moesten
sluiten. Helaas dit jaar dus geen kerstdiner. Op de laatste dag van het jaar kregen de kinderen een cancy cane mee van de Ouderraad.
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 Projectweken
Dit jaar hebben de projectweken volledig in school plaatsgevonden, zonder opening en sluiting en zonder gastlessen. De projectweken stonden dit jaar in het teken van het thema ‘Nederland’. Iedere groep had een eigen provincie waar mee gewerkt werd.
 Pasen
Met Pasen mochten alle kinderen (eventueel in pyama) naar school voor het paasontbijt. Ieder kind mocht een eigen bord met eten meenemen voor in de klas. Helaas kon dit jaar het
broodbakken en het eieren zoeken niet doorgaan, vanwege het niet in kunnen zetten van
ouders ivm de corona-restricties.
 Koningsspelen
Nadat Koningin Rianne digitaal de opening verzorgde van de Koningsspelen, konden de kinderen met hun eigen groep mee doen aan de georganiseerde activiteiten. De groepen 1 t/m
4 hebben spelletjes gedaan op het schoolplein of in de nabijheid van school en hebben de
groepen uit de bovenbouw een zeskamp gedaan met juf Monique en een workout gedaan
onder leiding van Outdoor Valley. De dag verliep zonnig en oranje! Na maanden wat minder
te kunnen hebben gedaan, was iedereen erg enthousiast en was het een bijzonder gezellige
ochtend!

 Schoolreis
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Ook schoolreis verliep anders dan gebruikelijk. Vanwege corona moest schoolreis worden
uitgesteld naar de laatste schoolweek, in de hoop dat er dan meer mogelijk was. Achter de
schermen is hard gewerkt aan mogelijke scenario’s en is het gelukt de kinderen een mooie
dag te bezorgen.
De groepen 1 t/m 4 hebben genoten van een heerlijke dag in Plaswijckpark. Zij mochten voor
het eerst de nieuwe groene schoolshirts aan. Er was een ware groene golf zichtbaar in Plaswijckpark!
De groepen 5 t/m 7 hebben deelgenomen aan verschillende sportactiviteiten op en rondom
Outdoor Valley. Zo is groep 7 gezien in kano’s, hebben meerdere groepen discgolf gespeeld,
zijn de leerlingen losgegaan in het survivalbos en mocht er getubed worden bij Outdoor Valley Winter.
Zowel bij Plaswijckpark als bij Outdoor Valley zijn de leerlingen getrakteerd op patat en iets
te drinken. Al met al voor iedereen een geslaagde dag!
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 Meesters- en juffendag
De laatste week van het schooljaar was een waar feest. Op dinsdag schoolreis en op woensdag meesters- en juffendag. Dit jaar heeft de Ouderraad een disco georganiseerd. Op de
Stampioendreef in het gymlokaal en op de Groeneweg mochten we gebruik maken van The
Point. Het thema zo vlak voor de vakantie: Beach! De kinderen kregen tijdens de disco iets te
drinken en een zakje chips en werden later op de ochtend nog verrast met een ijsje. Een
goede afsluiting van het jaar!

 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 betaald. Wilt u een keer meehelpen? Neem
dan contact op met de Ouderraad (OR@obsgroenehoek.nl).
Daarnaast zijn er nog wat kleine activiteiten of momenten waarop de hulp wordt gevraagd van onze
Ouderraad (zoals bijvoorbeeld op de Open Dag) en vraagt het schoolteam soms aan de Ouderraad en
ouders om mee te denken over bepaalde zaken in een werkgroep ouderbetrokkenheid.

Pagina 10

Jaarverslag Ouderraad 2020 - 2021

3 Financiën 2021-2021

3.1 Winst & Verliesrekening
Het jaar 2020-2021 is met een kleiner negatief resultaat afgesloten dan begroot, namelijk €2505.
Helaas hebben een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden door de Covid19 epidemie. Namelijk; de EHBO cursus, de Sportdag, Workshop avonden en de Avondvierdaagse.
De vrijwillige ouderbijdrage is tegen verwachting in toch onverminderd voldaan. Dit levert in
combinatie met de aanpassing in de tarieven de ruimte om het uitzonderlijke jaar toch invulling te geven.
Ook het kamp heeft dit jaar doorgang kunnen vinden. Wel hebben er enkele activiteiten op
school plaatsgevonden waardoor de kosten van het Afscheid van groep 8 iets hoger uitvallen.
De activiteiten binnen de school zijn dit jaar zonder hulp van de ouders georganiseerd, daardoor is er weinig gebruik gemaakt van het Cadeaubonnen / bloemen / Fourage budget.
De beperkende maatregelen hebben er ook voor gezorgd dat; Kerst, Pasen, de herfstwandeling en de Projectweek voordeliger zijn uitgevallen.
Voor de schoolreis zijn meer kosten gemaakt. Dit is het gevolg van de aangepaste activiteiten
die we hebben gekozen om ervoor zorgen dat er binnen de geldende maatregelen toch een
schoolreis georganiseerd kon worden.
Ook is ervoor gekozen om het jaar uitbundig af te sluiten met Juffen en Meester-dag.
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Winst en verlies ouderraad schooljaar 2020 - 2021
Actuals 31/08/2021
debet
credit
Ouderbijdrage
Kamp
Oud papier
Klassenbudget
Administratie Ouderraad
Cadeaubonnen / bloemen / Fourage
Kijkkunst
Luizenzakken
EHBO
Sportdag
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Koningsdag
Culturele Uitstapjes
Workshop avonden
Projectweek
Avondvierdaagse
Schoolreisje
Afscheid groep 8
Schoolkleding
Kinderboekenweek
Juffen Meestersdag
Herfstwandeling
Nagekomen kosten
Vooruitbetaalde kosten

€

4.105,41

€
€
€
€

2.297,95
150,24
74,10
1.483,59

€
€
€
€
€

1.234,15
94,12
71,31
1.052,89
907,50

€

8,56

€
€

9.102,49
1.332,43

€
€
€
€
€

145,09
1.165,58
2,66
4.336,04
775,00

resultaat balans
Totaal
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€

€
€
€

Budget schooljaar 2020 - 2021
debet
credit

17.434,58
4.250,00
4.150,00

€

2.505

28.339,11 €

28.339,11

€

5.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2.350,00
300,00
400,00
1.875,00
250,00
1.000,00
600,00
1.500,00
400,00
300,00
1.000,00
750,00
450,00
100,00
400,00
7.625,00
750,00
450,00
500,00
250,00
50,00
4.446

€

26.300,00

€
€
€

13.330
5.000,00
3.900

€

4.070

€

26.300,00
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3.2 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 dit jaar het geval.
Doelstelling voor het komend jaar is wederom neutraal resultaat.

Balans ouderraad schooljaar 2020 - 2021
debet

credit

Rabobank rekening
Kas
vooruit betaalt busmij.
totaal

Saldo ultimo Saldo primo
31-8-2021
1-9-2020

ultimo
primo
31-8-2021
1-9-2020

€
€

€

€

7.570,07 €
45,63 €
€

8.899,20 eigen vermogen
446,03 nog te betalen t-shirts
775,00 vooruit betaalt bijdrage
vooruit betaalt TSO
7.615,70 € 10.120,23 Totaal

€
€
€

7.405,70 € 5.674,19
€ 4.336,04
210,00 €
110,00
120,00
7.615,70 € 10.120,23

3.3 Advies 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. Dit jaar is het advies om de tarieven van de bijdrage ongewijzigd
te laten.
De bijdrage voor het schooljaar 2021-2022 blijft € 70,- per kind, hiervan is € 30,- voor het
schoolreisje. Zit uw kind in groep 8 dan is de bijdrage € 165,- in verband met het schoolkamp.
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4

Slotwoord

4.1

Bijzonder jaar

Over het algemeen kan de Ouderraad vaststellen dat de activiteiten die we konden organiseren uitstekend zijn verlopen en kunnen we spreken over een succesvol jaar. Ondanks alle beperkingen,
konden alle activiteiten (behalve kerst) doorgaan. Dit jaar voornamelijk georganiseerd en uitgevoerd
door leden van de OR en de MR. Wij hopen uiteraard volgend jaar dat we meer ouders kunnen inzetten bij activiteiten.
De Ouderraad is altijd op zoek naar enthousiaste ouders 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 die niet van vergaderen houdt, maar
wel zijn/haar handen uit de mouwen wil steken, is van harte welkom! Vele handen maken licht werk.
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