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Voorwoord
In dit jaarverslag geeft de ouderraad van OBS de Springplank inzage in de financiën van het afgelopen
schooljaar 2013-2014. Om de activiteiten te plaatsen, is in het eerste hoofdstuk het jaarverslag 20132014 van de secretaris opgenomen.
Daarnaast is de begroting voor het komende schooljaar 2014-2015 opgenomen. Op basis van deze
begroting blijft de vrijwillige ouderbijdrage ongewijzigd.
Wij gaan er van uit dat dit verslag u inzicht geeft en mogelijke vragen beantwoord. Mochten er vragen
blijven bestaan over de inhoud van dit rapport of andere activiteiten of aangelegenheden van de
ouderraad, kunt u contact opnemen met onze voorzitter, Wendy van Dorst, de directeur van onze
school, Marcel Peters of ondergetekende. Uiteraard kunt u met uw vragen ook terecht bij ons tijdens
de Algemene Oudervergadering van 16 september aanstaande.

Namens de Ouderraad OBS de Springplank
Carola Paulis-van Rijckevorsel

Hoofdstuk 1 Jaarverslag 2013-2014 in woord
Samenstelling en vergaderingen
Bij aanvang van het schooljaar 2013-2014 bestond de ouderraad uit de volgende personen:
Voorzitter:

Wendy van Dorst

Secretaris:

Carola Paulis

Penningmeester:

Carola Paulis

Overige leden:

Deborah Beeke
Hannah Heijmans (tussentijds afgetreden)
Edwin Kerkdijk (na aftreden Hannah Heijmans)
Sander Oostenrijk
Angela Roest (na aftreden Wendy Stolp)
Wendy Stolp (tussentijds afgetreden)
Carina Schrauwen – Hendrickx

De OR is een geleding binnen de school die bestaat uit ouders, gekozen is door de ouders en ook
verantwoording aflegt over haar activiteiten aan de ouders. Dit laatste gebeurt één keer per jaar
tijdens de Algemene Oudervergadering. De belangrijkste activiteit van de OR is het mede-organiseren
van alle niet-leergebonden activiteiten, dit vanzelfsprekend in nauw overleg met de teamleden van
de school. Daarnaast beheert de OR de financiële middelen om deze activiteiten te bekostigen; deze
middelen worden haar beschikbaar gesteld door de ouders middels inning van de (vrijwillige)
ouderbijdrage.
Jaarlijks wordt hiervoor een begroting opgemaakt en de ouderbijdrage vastgesteld. Na vaststelling
door de OR worden de begroting en voorgestelde ouderbijdrage voorgelegd aan de oudergeleding
van de Medezeggenschapsraad (MR). Voor het afgelopen schooljaar was de bijdrage vastgesteld op €
34,50 per kind voor het hele schooljaar. Er is een procedure voor de Ouderbijdrage afgesproken,
waarmee de school, de MR en de OR aan de wettelijke verplichtingen voldoen, gesteld door het
Ministerie van Onderwijs.
De OR het is afgelopen schooljaar 11 keer in vergadering bijeengekomen; hierbij zijn in principe alle
leden aanwezig, evenals een afgevaardigde van het team en voor een gedeelte van de vergadering
een directielid. Deze vergaderingen zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In verband met
de samenstelling van de agenda is het wel van belang dat een ieder die een vergadering wil bijwonen,
dit even van te voren meldt bij de secretaris van de OR. Datgene wat tijdens de vergadering wordt
besproken wordt door de secretaris vastgelegd in notulen. Deze notulen zijn voor iedereen ter inzage
beschikbaar.

Voor het begin van het schooljaar is door de Ouderraad een oproep voor kandidaten geweest. Het is
voor dit schooljaar niet nodig geweest verkiezingen te organiseren.
Tussentijds is tweemaal een oproep gedaan voor nieuwe leden, dit door het tussentijds aftreden van
OR-leden. Gelukkig zijn we er telkens op korte termijn in geslaagd de vacatures in te vullen.

Activiteiten
Onder de niet-leergebonden activiteiten verstaan we in dit verband die activiteiten, welke geen
onderwijzend karakter hebben.

Algemene Oudervergadering
De OR profileert zichzelf naar de aanwezige ouders toe en biedt de ouders de gelegenheid nader
kennis te maken met de ouderraadsleden en de activiteiten die door de OR worden ontplooid.
Vanzelfsprekend legt de penningmeester verantwoording af over de besteding van de
ouderraadgelden van het afgelopen schooljaar en de begroting voor het komende schooljaar.

Acties
De bag2school actie is vorig jaar dusdanig teleurstellend verlopen, is tijdrovend en neemt veel plaats
in. Daarom is dit schooljaar besloten dit niet meer te doen. Er zijn wel twee acties geweest, dit t.b.v.
de door het team gevraagde (professionele) schminckdoos voor school. Allereerst de flessenactie.
Deze heeft 32,75 opgeleverd. Daarnaast hebben veel enthousiaste ouders meegeknutseld voor de
oranje actie, die heeft 69.08 opgeleverd.

Sportdag
De sportdag was ook dit jaar weer een groot succes, mede door de inzet van hulpouders. De OR heeft
het eten en drinken verzorgd.

Sinterklaas
Dit jaar is voor het eerst sinterklaas gevierd in het nieuwe pand. Dit vereiste wat extra afstemming
rondom het bezoek van de goedheilig man. Natuurlijk zijn we hier in goed overleg met de OR van de
Hofstee uitgekomen. Ook dit jaar heeft de Sint de school bezocht, en is door school het programma
rondom de Sint gevolgd. Het schoencadeautje, de cadeautjes aan de groepen 1 tm 4 en de
klassencadeautjes zijn weer goed ontvangen.

Kerst
Ook dit jaar is de hal van onze school weer mooi versierd. Komend jaar zal ook de grote hal door onze
school versierd gaan worden. Dit jaar hebben we samen gegeten. Dit brengt altijd een geweldige
sfeer met zich mee. De “groten en de kleintjes” door elkaar in de grote hal aan het “diner” van de
door ouders gemaakte hapjes. Een feest van samen !

Carnaval
Door de inzet van hulpouders en met materialen vanuit de ouderbijdrage is de school helemaal in
feeststemming gebracht. Dit jaar is een heus spellencircuit verzorgd en waren er optredens. Met de
stempelkaart in de hand konden de kinderen (onder begeleiding van juffen en hulpouders) meedoen

aan de spelletjes, eten en drinken. Aansluitend vond in de hal “The Voice of De Springplank” plaats.
De optredens werden beoordeeld door een heuse jury.

Open Dag
Dit jaar heeft de Springplank tijdens de jaarlijks Open Dag ook de deuren geopend voor
geïnteresseerden. Dit vond plaats op 21 maart 2014 De OR heeft haar bijdrage verleend door
de presentjes in elkaar te knutselen en voor begeleiding te zorgen op de dag zelf.
Avondwandelvierdaagse
Tijdens dit jaarlijks terugkomend spektakel was ook dit jaar het groen van de springplank
goed vertegenwoordigd. De OR zorgde weer samen met teamleden voor de personele
bezetting van de kraampjes en de versnaperingen. Voor de wandelende kinderen en ouders
een mooi punt langs de route om even herkenning te hebben en een hapje en drankje te
doen.
Schoolreis
Dit jaar gingen de groepen 1 tot en met 7 gezamenlijk naar de Belhamel. Groep 4-7 vertrok als eerste
richting Lage Zwaluwe, waarbij voor groep 4/5 oud Hollandse Spelen en bowlen op het programma
stonden, groep 6 en 7 konden een survivaltocht op grote hoogte maken en boogschieten. Groep 1, 2
en 3 konden zich uitleven in de mooie speelhal van de Belhamel. Helaas zat het weer wat tegen,
waardoor het buitenspelen “in het water” viel. Alle kinderen werden (met dank aan Dirk van den
Broek) getrakteerd op een heerlijk appeltje, ranja was er volop en tussen de middag werden de
kindjes getrakteerd op een frietje met snack. Om af te koelen na al het spelen, was er 's middags nog
een heerlijk softijsje. We kijken terug op een mooie dag!

Kamp
Ieder jaar wordt een kamp georganiseerd om de leerlingen uit groep 8 een goede afsluiting van hun
lagere schooltijd te geven, wordt ieder jaar een kamp georganiseerd. De organisatie hiervan wordt
volledig door het team uitgevoerd. Tot en met het schooljaar 2015/2016 wordt dit grotendeels uit
reserveringen van oudergelden betaald. Voor het kamp worden telkens weer leuke
overnachtingsplaatsen en activiteiten gezocht. Dit jaar was het weer helaas een beetje een spelbreker.
Dit werd een beetje goedgemaakt door het binnenzwemmen. Ook dit jaar wederom een geslaagde
activiteit.
Afscheid groep 8
Ondertussen wel traditioneel te noemen is het afscheid van groep 8. Dit wordt gevierd met een
musical, die overdag aan de andere kindjes wordt voorgedragen en ‘s avonds aan speciale
genodigden. De ouderraad verzorgd op deze avond een hapje en drankje en zorgt dat de leerlingen,
de ouders en het team op een informele manier afscheid van elkaar kunnen nemen

Tenslotte
De OR maakt ieder jaar weer gebruik van hulpouders om alle activiteiten georganiseerd te kunnen
krijgen.

Ook dit jaar hebben een groot aantal ouders bij de activiteiten geholpen, waarvoor onze dank
natuurlijk groot is. Ook in het nieuwe schooljaar hopen wij, de OR, de MR en het team, weer op de
belangeloze inzet van hulpouders om alle activiteiten te kunnen organiseren.
Binnen de OR zijn afspraken gemaakt omtrent het vastleggen van de inzet van hulpouders. Daarnaast
is, in afstemming met de directie van de school, een volgorde opgesteld waarin ouders gevraagd
worden om te helpen bij het schoolreisje. Dit jaar zijn er geen hulpouders ingezet bij deze activiteit. In
plaats daarvan zijn hebben de ouders een hulpouderbedankje op vrijdagmiddag 27 juni om 15.30 een
gezellig samenzijn met een hapje en drankje gemaakt door enkele kinderen van onze school.
Vanzelfsprekend wil de OR ook haar dank uitspreken richting alle teamleden, de leden van de MR en
ieder ander die op school werkzaam is, voor de prettige samenwerking in het afgelopen schooljaar.

Namens de Ouderraad
Carola Paulis, secretaris

Hoofdstuk 2 Financiële verslaglegging 2013-2014
In onderstaande tabel is een kolom opgenomen voor de begroting die aan het begin van het
schooljaar door de OR is gemaakt. De kolom ernaast zijn de werkelijke inkomsten en uitgaven voor
het schooljaar 2013-2014. Wilt u meer gedetailleerde informatie over de uitgaven: er is een overzicht
van kosten per werkgroep beschikbaar via Marcel of Carola Paulis.

Inkomsten
Ouderbijdrage
Rente
Bijdrage gemeente
Acties
Bags2school

Uitgaven

Begroting Werkelijk
4.000,00 4.362,25 Sportdag
47,84 Sinterklaas
190,00
116,00 Kerstfeest
Carnaval
101,83 Avondvierdaagse
100,00
Schoolreis
Kamp
Terug kamp 20122013
Afscheid groep 8
Overige Uitgaven
Organisatiekosten

Begroting Werkelijk
50,00
11,60
555,00
526,83
100,00
74,50
50,00
23,60
100,00
67,23
2.500,00 2.450,95
600,00
439,47
-58,74
100,00
0,00
25,00
96,95
210,00
161,80

Totaal
4.290,00 4.627,92
4.290,00
Totaal heeft de OR aan het einde van het schooljaar € 5.961,35 in kas, als volgt verdeeld:
Kasgeld
562,40
Betaalrekening
298,95
Spaarrekening
5.100,00

3.794,19

Deze gelden zijn het gevolg van toegekende gelden in het verleden, waarmee reserveringen voor de
komende periode worden gemaakt. Doordat we meer kindjes hebben gehad dan voorzien en de ORén teamleden erg goed met de budgetten zijn omgegaan, is het geld in kas aan het einde van het jaar
met 833,73 euro toegenomen.
Reservering Kamp
In bovenstaand bedrag is een reservering opgenomen van 3.850,00 voor het kamp van groep 8 de
komende jaren. Op basis van schatting van de leerlingenaantallen, zijn de volgende bedragen
gereserveerd:
Kamp 2015, 13 kinderen
650,00
(2013-2014 groep 7)
Kamp 2016, 14 kinderen
700,00
(2013-2014 groep 6)
Kamp 2017, 11 kinderen
550,00
(2013-2014 groep 5)
Kamp 2018, 18 kinderen
900,00
(2013-2014 groep 4)
Kamp 2019, 21 kinderen
1.050,00
(2013-2014 groep 3)
Door creatief met het budget om te gaan, is de afgelopen jaren door het team minder uitgegeven dan
het toegekende budget. Reeds eerder is aan ouders gecommuniceerd dat vanaf een bepaald jaar het
kamp niet automatisch betaald kan worden uit de reservering van de oudergelden. Jaarlijks wordt
gekeken welk bedrag aan de reservering kan worden toegevoegd en hoe lang het nog mogelijk is om
het kamp vanuit de reservering te betalen. Zoals het er nu uitziet, zal voor het kamp vanaf 2020 een
extra inspanning danwel bijdrage vereist zijn.

Hoofdstuk 3 Begroting 2014-2015
Voor het komend schooljaar is, op basis van het aantal ingeschreven leerlingen, de groepsindeling en
ervaringen vanuit de afgelopen jaren, de volgende begroting opgesteld.
Daarnaast is, zoals uit hoofdstuk 2 terug te lezen is, een bedrag van € 5.961,35 in kas aan het begin
van het schooljaar, waarvan € 3.850,00 gereserveerd voor het kamp tot en met 2019.

Inkomsten
Ouderbijdrage
Rente
Bijdrage gemeente
Acties
Voor Materialen

Van spaargeld*

Totaal

Uitgaven

Begroting Werkelijk
4.100,00
0,00 Sportdag
Sinterklaas
120,00
Kerstfeest
Carnaval
Avondvierdaagse
200,00
Schoolreis
Kamp
Afscheid groep 8
877,00
Overige Uitgaven
Organisatiekosten

5.297,00

0,00

Begroting
Werkelijk
50,00
600,00
100,00
50,00
100,00
2.997,00
650,00
100,00
400,00
250,00

5.297,00
5.297,00

0,00
0,00

*De besparingen uit 2013-2014 (833,75) zijn verhoogd met 43.25 en toegevoegd aan de inkomsten
om de begroting rond te kunnen maken.
De overige uitgaven zijn ten opzichte van vorige jaren verhoogd, omdat de school behoefte heeft aan
een aantal materialen. Voor de versiering van kerst dienen een aantal grote uitgaven gedaan te
worden en hierin is opgenomen de aanschaf van een partytent die bij activiteiten van school ingezet
kan worden.
Door strak te begroten en omdat we een mooi bedrag in kas hebben aan het begin van het schooljaar,
is het mogelijk om ook voor het komend jaar de ouderbijdrage niet te verhogen, waardoor het bedrag
wederom op € 34,50 is gesteld.
De begroting, uitgangspunten en het voorgestelde bedrag voor de ouderbijdrage voor het schooljaar
2014-2015 van € 34,50 is voorgelegd aan de MR-oudergeleding.

