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Voorwoord 
 
Ook voor de ouderraad nam het schooljaar 2019-2020 een verrassende wending. Door het tijdelijk 
sluiten van de school konden een aantal geplande activiteiten niet door gaan. Vanaf het moment dat 
de school weer open ging, kon er, ondanks de vele Corona-maatregelen, gelukkig een heleboel weer 
wel. We kunnen daarom alsnog terugkijken op een geslaagd schooljaar met leuke activiteiten voor 
onze kinderen. 
 
In dit jaarverslag geeft de ouderraad van OBS de Springplank, hierna te noemen ‘OR’, inzage in de 
financiën van het afgelopen schooljaar 2019-2020. Om de activiteiten te plaatsen, is in het eerste 
hoofdstuk het jaarverslag 2019-2020 van de secretaris opgenomen.  
 
Daarnaast is de begroting voor het komende schooljaar 2020-2021 opgenomen. Op basis van deze 
begroting blijft de ouderbijdrage ongewijzigd.  
 
Wij gaan ervan uit dat dit verslag u inzicht geeft en mogelijke vragen beantwoordt. Mochten er 
vragen zijn over de inhoud van dit verslag of andere activiteiten of aangelegenheden van de OR, kunt 
u contact opnemen met onze voorzitter, Kirsten van Heijst, de directeur van onze school, Yvonne 
Maas of ondergetekende.  
 
Namens de ouderraad OBS de Springplank 
 
Walter Swolfs, 
secretaris schooljaar 2020-2021 
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Hoofdstuk 1 Jaarverslag 2019-2020 in woord 
 
Samenstelling en vergaderingen 
Bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 bestond de OR uit de volgende personen: 
Voorzitter:  Sander Oostenrijk 
Secretaris:  Eva Koevoets 
Penningmeester: Evelien Wieërs 
Overige leden:  Fatima El-Malki  
   Olesya Pelle 

Kirsten van Heijst 
Kelly Belkalda  
Patrick Ottens (vanaf 1-10-2019) 
Walter Swolfs (vanaf 1-11-2019) 

 
De OR is een team binnen de school die bestaat uit ouders, indien nodig, gekozen door de ouders. De 
OR legt verantwoording af over haar activiteiten aan de ouders. Dit laatste gebeurt één keer per jaar 
aan het begin van het schooljaar tijdens de startgesprekken. De belangrijkste activiteit van de OR is 
het mee organiseren van alle niet-leergebonden activiteiten, dit in nauw overleg met de teamleden 
van de school. Daarnaast beheert de OR de financiën om deze activiteiten te bekostigen; dit geld 
wordt haar beschikbaar gesteld door de ouders middels betaling van de 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 heeft het afgelopen schooljaar 9 keer vergaderd. Hierbij zijn in principe alle leden aanwezig en 
ook iemand van het team en/of de directeur. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus iedereen mag 
daarbij aanwezig zijn. In verband met de samenstelling van de agenda is het wel belangrijk dat 
iemand die een vergadering wil bijwonen, dit van te voren meldt bij de secretaris van de OR. De 
punten die tijdens de vergadering worden besproken, worden door de secretaris vastgelegd in 
notulen. Deze notulen zijn na goedkeuring na te lezen op de website of in te zien bij de directeur.  

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

 
Algemeen  
De OR probeert zoveel mogelijk zichtbaar te zijn op school en biedt de ouders de gelegenheid kennis 
te maken met de OR-leden en de activiteiten die door de OR worden georganiseerd. Vanzelfsprekend 
legt de penningmeester verantwoording af over de uitgaven van de ouderraadgelden van het 
afgelopen schooljaar en de begroting voor het komende schooljaar. Daarnaast wordt het 
huishoudelijk reglement van de ouderraad vastgesteld.  
 

Acties  
Als actie voor het schooljaar 2019-2020 was de verkoop van paaseitjes bedacht. In verband met de 
maatregelen rondom het Corona-virus, heeft deze actie helaas niet plaats kunnen vinden. 
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Sinterklaas 
Samen met de Hofstee is het Sinterklaasfeest gevierd. Door het team is al geruime tijd voor de dag 
zelf aandacht besteed aan dit feest, er zijn Pieten met strooigoed in de klassen geweest en alle 
kinderen hebben een cadeautje in hun schoen gehad.  
Op 5 december 2019 heeft de Sint na de gezamenlijke viering in de grote hal de klassen bezocht. 
Voor de leerlingen van groep 1 t/m 4 had de Sint een cadeautje bij, de leerlingen van de hogere 
groepen hebben Sint geholpen en surprises gemaakt. Alle klassen hebben ook een cadeau voor de 
hele klas gekregen. De OR heeft (samen met hulpouders) de versiering opgehangen en opgeruimd, 
cadeaus ingekocht en ingepakt en het strooigoed en overige traktaties en bedankjes voor Sint en zijn 
Pieten verzorgd. 

 
Kerst 
Kerst is op woensdagavond gevierd op school. De OR heeft samen met het team een thema bedacht. 
Het maatjes knutselen voorafgaand aan het feest, het diner per klas en het samenkomen van vele 
ouders op het schoolplein waren erg leuk. De OR heeft (samen met hulpouders) versiering 
opgehangen en opgeruimd en alles klaargezet voor de diners in de klas. Ouders konden op het 
schoolplein terecht voor warme dranken, soep en een broodje hamburger. Hiervoor werd een 
vrijwillige bijdrage gevraagd, die ten goede is gekomen aan de Kinderraad. 
 

Carnaval 
Samen met leerlingen van De Rooi Pannen en het team is een thema bedacht. Samen met 
hulpouders is versiering opgehangen en opgeruimd. De OR heeft eten en drinken ingekocht. De 
leerlingen hebben met een maatje spelletjes gedaan. Daar hebben leerlingen van de Rooi Pannen bij 
geholpen. Het was een geslaagde middag. 

 
Koningsspelen/sportdag 
In verband met de maatregelen rondom het Corona-virus, is er dit jaar helaas geen Koningsspelen of 
sportdag geweest. 

 
Avondvierdaagse 
Ook de Avondvierdaagse is dit jaar helaas niet doorgegaan in verband met de maatregelen rondom 
het Corona-virus. 

 
Schoolreis 
De schoolreis heeft in aangepaste vorm plaatsgevonden. In plaats van een reis naar een locatie, zijn 
in het park bij school diverse attracties geplaatst, waar de klassen in een roulatieschema gebruik van 
konden maken. Ook was er een leuke goochelshow. De leden van de OR hebben de leerkrachten van 
school ondersteund tijdens deze dag. Zowel de kinderen en de leerkrachten hebben genoten van 
deze alternatieve schoolreis.  

 
Kamp 
Ieder jaar gaat groep 8 een drietal dagen op kamp, om een goede afsluiting van hun schooltijd te 
hebben. Dit jaar konden de leerlingen in verband met de maatregelen rondom het Corona-virus, niet 
overnachten. Er is daarom een alternatief programma, met school als vertrekpunt, samengesteld. De 
OR zorgde voor de boodschappen en voor griezelige effecten tijdens de spooktocht. 
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Afscheid groep 8 
Het afscheid van groep 8 wordt gevierd met een musical die overdag aan de leerlingen van school 
wordt voorgedragen en ‘s avonds aan speciale genodigden. In verband met de maatregelen rondom 
het Corona-virus mochten er minder genodigden aanwezig zijn. De OR heeft gezorgd voor een hapje 
en een drankje tijdens deze avond.  

 
Tenslotte 
De OR maakt ieder jaar weer gebruik van hulpouders om alle activiteiten georganiseerd te kunnen 
krijgen.  
 
En hoewel dit schooljaar anders is verlopen dan wij allen vooraf hadden kunnen bedenken, heeft 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 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 schooljaar was dit niet van toepassing, maar zal in het 
volgende schooljaar wel weer worden meegenomen. 
 
De OR wil graag alle teamleden, de leden van de MR en ieder ander die op school werkt bedanken 
voor de prettige samenwerking in het afgelopen schooljaar. 
 
Namens de ouderraad OBS de Springplank, 
 
Walter Swolfs,  
secretaris schooljaar 2020-2021 
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Hoofdstuk 2 Financiële verslaglegging 2019-2020 
 
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 2019-2020. Wilt u meer gedetailleerde informatie over de uitgaven:  er is een 
overzicht van kosten per werkgroep beschikbaar via Yvonne of de penningmeester. Totaal heeft de 
OR aan het einde van het schooljaar € 8.251,08 in kas, als volgt verdeeld: 
Kasgeld   €        79,70 
Betaalrekening  €      188,41 
Spaarrekening  €  7.982,97 
 
Het resultaat van dit schooljaar is negatief, namelijk - €302,48. 
 
 

Inkomsten Uitgaven 

  Begroting Werkelijk   Begroting Werkelijk 

Ouderbijdrage 5.451,00 5.404,00 Sinterklaas 700,00 829,69 

Rente  0,00 0,97 Kerstfeest 150,00 151,73 

Bijdrage gemeente 0,00 0,00 Carnaval 50,00 40,30 

Acties  500,00 -23,60 Sportdag 80,00 0,00 

Vrijval kamp 840,00 840,00 Avondvierdaagse 150,00 0,00 

Acties 2018-2019 1.381,38 1.381,38 Schoolreis 3.500,00 3.181,09 

Extra overheveling   120,20 Kamp 840,00 789,40 

 

  

 

Afscheid groep 8 100,00 85,72 

    

 

Overige Uitgaven 1.381,38 1.651,36 

    

 

Organisatiekosten 60,00 45,54 

    

 

 Reservering kamp 1.185,00 1.200,00 

    

 

    

Totaal 8.172,38 7.722,95   8.146,38 7.974,83 

      
Helaas is niet voor alle kinderen die dit schooljaar gestart zijn, de ouderbijdrage voldaan. Voor 4 
leerlingen is de ouderbijdrage door Stichting Leergeld betaald. 
 
Sommige budgetten bleken te krap gepland.  Daarbij heeft de OR heeft als gevolg van de 
maatregelen rondom het Corona-virus, de geplande actie niet uit kunnen voeren. Daarom is een deel 
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van de begrote inkomsten niet binnengekomen. Daarentegen is een aantal activiteiten niet 
doorgegaan, wat minder uitgaven betekende dan begroot. Het verschil tussen inkomsten en uitgaven 
zorgde dit schooljaar voor een negatief resultaat van €251,88. Gelukkig heeft de OR een reserve op 
de spaarrekening waardoor we dit verschil goed op kunnen vangen. 
 
Het overschot van de acties van schooljaar 2018-2019 hebben we dit schooljaar geïnvesteerd in 
nieuwe leesboeken voor de hele school. Zowel leerkrachten als leerlingen hebben dit zeer 
gewaardeerd. 
 
De spaarrekening van de OR wordt gebruikt om de reservering voor het kamp van groep 8 te 
bewaren (zie ‘Reservering kamp’). Er is echter een overschot op deze spaarrekening, waardoor dit de 
OR de gelegenheid geeft om per schooljaar wat extra uitgaven, om bijvoorbeeld te investeren in 
versieringen. Ook dit schooljaar is een bedrag, te weten €120,20, gebruikt om een deel van de 
kostenpost overige uitgaven te bekostigen. 
 
De kostenpost overige uitgaven kan als volgt worden gespecificeerd: 
€      17,94 Bedankje Sinterklaas schooljaar 2018-2019 
€ 1.496,37 Leesboeken (vanuit overschot acties 2018-2019) 
€       20,00 Versiering carnaval 
€    100,20 Schminck 
€       16,85 Afscheidscadeau vertrekkend OR lid 
 
Reservering kamp 
Op de spaarrekening is een reservering voor het kamp van groep 8 voor de komende jaren 
opgenomen. Voor ieder kind wordt jaarlijks € 7,50 gereserveerd. Na 8 schooljaren zal het kamp-
bedrag 8 x € 7,50 = € 60,00 zijn. 
Op basis van schatting van de leerlingenaantallen, zijn de volgende bedragen gereserveerd:  
Kamp 2021, 18 kinderen    945,00 (2019-2020 groep 7) 
Kamp 2022, 19 kinderen    855,00 (2019-2020 groep 6) 
Kamp 2023, 21 kinderen    787,50 (2019-2020 groep 5) 
Kamp 2024, 23 kinderen    690,00 (2019-2020 groep 4) 
Kamp 2025, 21 kinderen    472,50 (2019-2020 groep 3) 
Kamp 2026, 24 kinderen    360,00 (2019-2020 groep 2) 
Kamp 2027, 23 kinderen    172,50 (2019-2020 groep 1) 
    € 4.282,50 
 
 
Namens de ouderraad OBS de Springplank, 
 
Evelien Wieërs, 
penningmeester 
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Hoofdstuk 3 Begroting 2020-2021 

 
Voor het komend schooljaar is, op basis van het aantal ingeschreven leerlingen, de groepsindeling en 
ervaringen vanuit de afgelopen jaren, de onderstaande begroting opgesteld. 
Daarnaast is, zoals uit hoofdstuk 2 terug te lezen is, een bedrag van € 8.251,08 in kas aan het begin 
van het schooljaar, waarvan € 4.282,50 gereserveerd voor het kamp tot en met 2027. 
Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren, is een aantal begrote bedragen bijgesteld.  
 

Begroting 2020-2021    

Inkomsten Uitgaven   

  Begroting    Begroting    

Ouderbijdrage 5.692,50  Sinterklaas 750,00    

Rente 0,00  Kerstfeest 180,00    

Bijdrage gemeente 0,00  Carnaval 50,00    

Acties  500,00  Sportdag 80,00    

Vrijval kamp 1.080,00  Avondvierdaagse 100,00    

   Schoolreis 3.600,00    

     Kamp 1.080,00    

     Afscheid groep 8 120,00    

    Overige Uitgaven 25,00    

     Organisatiekosten 50,00    

     Reservering kamp 1.237,50    

            

            

Totaal 7.272,50    7.272,50    

 
Door strak te begroten, voor alle leerlingen de ouderbijdrage is voldaan 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. 
 
In vergelijking met andere scholen is de ouderbijdrage laag. Het landelijk gemiddelde ligt momenteel 
op € 57,00. 
 
Het huidige bedrag op de spaarrekening is € 7.982,97. Dit is ruim boven het bedrag wat benodigd is 
voor de reservering van het schoolkamp. De OR heeft besloten dat een reserve van € 1.000,00 
voldoende is. Dit betekent dat de komende schooljaren er extra geïnvesteerd kan worden in 
bijvoorbeeld het vervangen van versiering en andere eenmalige investeringen. 
 
De begroting, uitgangspunten en het voorgestelde bedrag voor de ouderbijdrage voor het schooljaar 
2020-2021 van € 34,50 is voorgelegd aan de MR-oudergeleding. 
 
Namens de ouderraad OBS de Springplank, 
 
Evelien Wieërs, 
penningmeester 


