Jaarverslag ouderraad Anna van Buren
Schooljaar 2016-2017

Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad (OR). Hierin kunt u lezen wat de rol is van de OR
binnen de school en wat we het afgelopen schooljaar hebben gedaan en bereikt. Vervolgens
een stuk over wat de OR belangrijk vindt en waar ze zich het komend schooljaar mee wil
bezig houden. Daarnaast bevat dit stuk een financiële verantwoording. Als laatste een blik
vooruit op het nieuwe schooljaar.
Wie zitten er in de ouderraad?
We hebben in 2016-2017 afscheid genomen van Angelina Bosschers, Brenda Tangenberg en
Cathelijne Struck. Hartelijk dank voor al jullie enthousiaste, jarenlange inzet!
De volgende nieuwe leden zijn de ouderraad komen versterken: Wiard Hazewinkel en
Carmen Poorthuis. Welkom!
Daarnaast zijn in 2016-2017 Marieke Huisman, Laura Bergmans, Nicholas Graff, Marriët
Wibbens, Jolien Wermers en Jolien Stoverinck actief geweest in de OR.

De rol van de OR binnen de school
De ouderraad helpt het hele jaar mee met alle activiteiten op school. Elk seizoen zijn er vaste
activiteiten:

Herfst

Winter

Lente

Zomer

• Eerste schooldag
• Startdag
• Open avonden
• 10-minutengesprekken

• Sinterklaas
• Kerstviering
• Laatste dag voor
kerst, drinken in
de groepen

• Ouderavond
• Palmpasen
• Paasontbijt
• Verkeersexamen
• Koningsspelen

• Avondvierdaagse
• Afscheid groep 8
• Vrijwilligersevent
• 10-minutengesprekken
• Laatste
schooldag

1

Wat hebben we het afgelopen schooljaar gedaan?
Op het plaatje hierboven staan alle activiteiten waar we aan hebben meegewerkt. Afgelopen
schooljaar hebben we ook de volgende extra activiteiten uitgevoerd:








Aan het begin van schooljaar 2016-2017 een sponsoractie via Tekenfund. Hiermee is
€2461,62 opgehaald waarvoor 7 chromebooks zijn gekocht.
Bijgedragen aan de ouderavonden over het continurooster.
De verkeersouder en ouderraad hebben meegewerkt met een groep wijkgenoten aan
het kruispunt busbaan / Roomweg. De versmalling van de busbaan is door die groep
voorgesteld, door de gemeente uitgetest en inmiddels definitief.
Het contact met de klassenouders is aangehaald.
Er is een hulpouderlijst opgestart met namen van ouders die de ouderraad kan
benaderen als er bij een activiteit hulp nodig is.
We hebben een folder gemaakt om nieuwe leden voor de ouderraad te werven.
De eerste offertes voor nieuwe schoolshirts zijn aangevraagd.

Wat willen we volgend jaar gaan doen?





De betrokkenheid van ouders vergroten via WhatsApp-groepen, hulpouderlijst en
contact met klassenouders.
Een ouderavond of andere activiteit voor de ouders organiseren.
Nieuwe schoolshirts kopen.
Stimuleren dat wij als school aan een of meer activteiten deelnemen (bijvoorbeeld
sportevenementen zoals de KIDSrun).

Financieel jaarverslag schooljaar 2016 – 2017
De inkomsten van de ouderraad komen uit de vrijwillige ouderbijdrage. Voor ruim 72 % van
de leerlingen is deze vrijwillige ouderbijdrage betaald. Er zijn gedurende het schooljaar een
aantal oproepen gedaan om deze vrijwillige ouderbijdrage te betalen, via de nieuwsbrief en
via een papieren brief op naam.
Net als vorig jaren hebben we gewerkt met een eenvoudige begroting, zodat bij het
organiseren van een activiteit duidelijk is hoeveel geld er beschikbaar is. Deze begroting is
gebaseerd op de uitgaven van vorige schooljaren en eventuele plannen die er zijn om
activiteiten te veranderen.
De meeste uitgaven waren standaard en vielen binnen het begrootte bedrag. Er zijn een
paar uitgaven waar een korte toelichting op zijn plaats is:
 Materialen school Uit de ouderbijdrage zijn 5 chromebooks aangeschaft en een
nieuwe poppenkast. Daarnaast zijn de inkomsten van de sponsoractie en de betaling
van de chromebooks ook via de rekening van de ouderraad gegaan.
 Typecursus De verrekening van de kosten voor de typelessen moet nog plaatsvinden.
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Kerstviering Door het veranderen van de vorm van de kerstviering zijn de hieraan
verbonden kosten gedaald.
Incidentele activiteiten Vanuit de ouderbijdrage zijn de kosten voor een excursie
naar Kasteel Bentheim (groep 6) betaald.
Bijdrage VCO Vanuit VCO is dit schooljaar voor de laatste maal een bijdrage geweest
voor de OR.

Het volledige overzicht van inkomsten en uitgaven is hieronder te vinden.
 In de gele kolom staan de begrote (geplande) uitgaven en inkomsten.
 In de witte kolom staan de werkelijke uitgaven en inkomsten.
 De groene of rode velden vermelden het verschil met het begrote bedrag. Een groen
veld betekent dat er minder is uitgegeven/meer ontvangen dan begroot. Een rood
veld betekent dat er meer is uitgegeven/minder ontvangen dan begroot.
uitgaven
gepland
gedaan
verschil
Bankkosten
150
190,93
-40,93 Ouderbjdrage (85 % betaald)
Lief en leed
200
51,04
148,96 MR (vanuit VCO)
Materialen school
1700
3344,16
-1.644,16 OR (vanuit VCO)
Aquarium
100
86,18
13,82
Schoolgids/rapport
250
0
250,00
10-minutengesprekken/informatieavond
500
0
500,00
Overige kosten school
300
109,51
190,49
OR
400
332,55
67,45
Typecursus
1000
0
1.000,00
Activiteiten
Startdag
150
111,35
38,65
Sinterklaas
2500
1997,39
502,61
Kerst
850
373,54
476,46
Nieuwjaarsbijeenkomst
0
0
0,00
Schoolontbijt
0
0
0,00
Palmpasen
0
0
0,00
Paasontbijt
100
149,78
-49,78
Koningsspelen/Voorjaarsactiviteit
300
258,17
41,83
Afscheid groep 8
900
862,4
37,60
Avondvierdaagse
0
51,64
-51,64
Laatste schooldag
100
146,79
-46,79
Incidentele activitieit
102
283,86
-181,86
Onvoorzien
102
0
totaal
9704
8349
1.354,71

inkomsten
gepland
gedaan
verschil
9702
9085,50
-616,50
0
-48,40
-48,40
0
1031,47
1.031,47

9702

10068,57

366,57

De kascontrolecommissie, bestaande uit Kevin Schurink en Harry Kremer, heeft de boeken
gecontroleerd en de penningmeester decharge verleend.
Voor het komende schooljaar is de volgende begroting vastgesteld.
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Bankkosten
Lief en leed
Materialen school
Aquarium
Schoolgids/rapport
10-minutengesprekken/informatieavond
Overige kosten school
OR/MR
Typecursus
Activiteiten
Startdag
Sinterklaas
Kerst
Nieuwjaarsbijeenkomst
Schoolontbijt
Palmpasen
Paasontbijt
Koningsspelen/Voorjaarsactiviteit
Afscheid groep 8
Avondvierdaagse
Laatste schooldag
Incidentele activiteit
Onvoorzien
totaal

uitgaven
150
200
1700
100
250
200
300
450
1000

Ouderbjdrage (80 % betaald)

inkomsten
9702

150
2500
850
0
0
0
150
400
900
0
100
200
102
9702

9702

Tenslotte
De OR heeft in 2016-2017 weer een leuk, vol jaar achter de rug. Bij alle grote en kleine
vieringen is het leuk om mee te werken. Of je nou vlaggetjes ophangt voor de koningsspelen,
met ranja naar de klassen komt waar de kinderen gezellig sinterklaas vieren, of op het plein
staat te kletsen met een glühweintje of zomers ijsje: op de Anna van Buren is altijd iets te
beleven. Wij vinden het erg leuk om hier samen met de leerkrachten steeds weer iets moois
van te maken.

Wiard Hazewinkel, Marieke Huisman, Laura Bergmans, Nicholas Graff, Marriët Wibbens,
Jolien Wermers, Jolien Stoverinck, Carmen Poorthuis
Maart 2018
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