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Voorwoord
Ook het schooljaar 2020-2021 verliep door de Corona-pandemie anders dan anders. De school is
gedurende een aantal weken gesloten geweest en verschillende activiteiten konden door de
geldende maatregelen niet doorgaan. De activiteiten die, ondanks de vele maatregelen, wel konden
doorgaan, zijn vol enthousiasme aangepakt en met succes verlopen. 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 2020-2021. Om de activiteiten te plaatsen, is in het eerste
hoofdstuk het jaarverslag 2020-2021 van de secretaris opgenomen.
Daarnaast is de begroting voor het komende schooljaar 2021-2022 opgenomen. Op basis van deze
begroting blijft de hoogte van 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

3

Hoofdstuk 1 Jaarverslag 2020-2021 in woord
Samenstelling en vergaderingen
Bij aanvang van het schooljaar 2020-2021 bestond de OR uit de volgende personen:
Voorzitter:
Kirsten van Heijst
Secretaris:
Walter Swolfs
Penningmeester:
Evelien Wieërs
Overige leden:
Fatima El-Malki
Olesya Pelle
Kelly Belkalda
Patrick Ottens
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 10 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. Deze actie
is in het schooljaar 2020-2021 opnieuw opgepakt. Alle leerlingen van de school kregen de
gelegenheid om chocolade eitjes (zakjes van ca. 200 gram) te verkopen aan familie, vrienden en
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buren. De winst uit deze actie is deels bedoeld als aanvulling op de opbrengsten uit de vrijwillige
ouderbijdrage. Hiervoor was 500 euro aan winst opgenomen in de begroting. De uiteindelijke winst
lag bijna een factor 3 hoger. Deze extra winst is ter beschikking gesteld aan de Kinderraad. De leerling
die de meeste eitjes heeft verkocht is uiteindelijk nog met een klein cadeautje in het zonnetje gezet.

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.
Het Sinterklaasfeest vond dit jaar plaats op 4 december. Door de Corona-maatregelen ging het
binnenhalen van de Sint dit jaar net wat anders. Dit verliep dit jaar digitaal. De Sint zat in quarantaine
en eenmaal op school verbleef hij in zijn prachtig ingerichte kantoor. Alle klassen konden hem
vervolgens daar bezoeken. 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
De Kerstviering vond dit jaar overdag plaats. Vanwege de Corona-maatregelen konden ouders hierbij
niet aanwezig zijn. De viering was gepland op woensdag 16 december. Nieuwe Corona-maatregelen
dreigden echter roet in het eten te gooien. Daarom is deze vervroegd gehouden op dinsdag 15
december. De kinderen hebben, verdeeld over drie groepen, versierd met een groene kerstmuts een
kerstlunch bijgewoond. Ondanks alle beperkingen is de dag op een geslaagde manier verlopen.
Daarnaast hebben de door de OR (met hulp van een aantal hulpouders) aangebrachte
kerstversieringen in de hal nog de Etten-Leurse Bode gehaald.

Carnaval
Door de Corona-maatregelen is carnaval dit jaar binnen de klassen gevierd. De inbreng van de OR
hierbij was beperkt. Zij hebben gezorgd voor drinken en wat lekkers.

Koningsspelen/sportdag
In alle vroegte hebben leden van de OR samen met leerkrachten van school de springkussens in het
park klaargezet. Voor de leerlingen begon de sportdag in de klas met ontbijtkoek. De leerkrachten
hadden een mooi programma opgezet boordevol spellen en activiteiten. Een ijsje mocht aan het eind
van de dag niet ontbreken! Dankzij een gulle sponsor werden alle leerlingen ook nog voorzien van
een lekker stuk fruit.

Avondvierdaagse
Ook dit jaar is de Avondvierdaagse helaas niet doorgegaan in verband met de maatregelen rondom
het Corona-virus. Wel zijn leerlingen aangemoedigd om deel te nemen aan de zogenaamde ‘Home
Edition’ van de Avondvierdaagse.

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 roofvogelshow. 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.
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Kamp
Ieder jaar gaat groep 8 een drietal dagen op kamp, om een goede afsluiting van hun schooltijd te
hebben. Voor het kamp worden telkens weer leuke overnachtingsplaatsen en activiteiten gezocht.
Dit wordt verzorgd door het team. De OR zorgde voor de boodschappen en griezelige effecten tijdens
de spooktocht.

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, net als het schooljaar 2019-2020 anders is verlopen, heeft een 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 2020-2021
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 2020-2021. 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 € 9.295,78 in kas, als volgt verdeeld:
Kasgeld
€
24,05
Betaalrekening
€ 368,98
Spaarrekening
€ 8.902,75
Het resultaat van dit schooljaar is € 74,32.

Inkomsten
Begroting
Ouderbijdrage

5.692,50

Uitgaven
Werkelijk

Begroting

5.660,25 Sinterklaas

Werkelijk

750,00

744,33

Rente

0,00

0,00 Kerstfeest

180,00

169,99

Bijdrage gemeente

0,00

0,00 Carnaval

50,00

0,00

500,00

500,00 Sportdag

80,00

64,28

100,00

0,00

3.600,00

3.596,93

1.080,00

1.069,86

Afscheid groep 8

120,00

195,58

Overige Uitgaven

25,00

136,72

Organisatiekosten

50,00

44,96

Reservering kamp

1.237,50

1.252,50

7.272,50

7.257,15

Acties
Vrijval kamp

1.080,00

Extra overheveling

1.080,00 Avondvierdaagse
109,22 Schoolreis
Kamp

Totaal

7.272,50

7.349,47

Helaas is niet voor alle kinderen die dit schooljaar gestart zijn, de ouderbijdrage voldaan. De
inkomsten liggen daarom iets lager dan begroot. Voor 3 leerlingen is de ouderbijdrage door Stichting
Leergeld betaald.
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Bijna alle werkgroepen zijn dit jaar allemaal keurig binnen budget gebleven. Voor carnaval zijn
helemaal geen kosten gemaakt, en de avondvierdaagse is dit jaar niet doorgegaan vanwege de
maatregelen rondom het Corona-virus. Het budget dat begroot was voor de avondvierdaagse, is
toegevoegd aan het budget van het afscheid van groep 8. Ook is er een en ander gesponsord dit
schooljaar. Door dit alles zijn we netjes binnen begroting gebleven en hebben we het schooljaar
financieel positief afgesloten.
Dit jaar is de actie wel doorgegaan. Het overschot van de opbrengst is door de OR beschikbaar
gesteld aan de Kinderraad. Dit bedrag, € 856,50, is op de spaarrekening van de OR gezet in
afwachting van een door de Kinderraad nader te bepalen bestemming.
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 uit te geven, om bijvoorbeeld te investeren in
versieringen. Ook dit schooljaar is een bedrag, te weten € 109,22, gebruikt voor dergelijke
bovenbudgettaire uitgaven. Dit bedrag werd aan het einde van het schooljaar overgeheveld van de
spaarrekening naar de betaalrekening.
De kostenpost overige uitgaven kan als volgt worden gespecificeerd:
€ 22,53
Sintversiering (bovenbudgettair)
€ 86,69
Kerstversiering (bovenbudgettair)
€ 27,50
Afscheidscadeau leerkrachten
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 kampbedrag 8 x € 7,50 = € 60,00 zijn.
Op basis van schatting van de leerlingenaantallen, zijn de volgende bedragen gereserveerd:
Kamp 2022, 18 kinderen
945,00
(2020-2021 groep 7)
Kamp 2023, 21 kinderen
945,00
(2020-2021 groep 6)
Kamp 2024, 22 kinderen
825,00
(2020-2021 groep 5)
Kamp 2025, 22 kinderen
660,00
(2020-2021 groep 4)
Kamp 2026, 26 kinderen
585,00
(2020-2021 groep 3)
Kamp 2027, 24 kinderen
360,00
(2020-2021 groep 2)
Kamp 2028, 21 kinderen
157,50
(2020-2021 groep 1)
€ 4.477,50

Namens de ouderraad OBS de Springplank,
Evelien Wieërs,
penningmeester
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Hoofdstuk 3 Begroting 2021-2022
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 € 9.295,78 in kas aan het begin
van het schooljaar, waarvan € 4.477,50 gereserveerd voor het kamp tot en met 2028, en € 856,50
voor de Kinderraad is.
Op basis van ervaringen van de afgelopen jaren, is een aantal begrote bedragen bijgesteld.

Inkomsten
Ouderbijdrage
Rente
Bijdrage gemeente
Acties
Vrijval kamp
Aanvulling vanuit
spaarrekening

Totaal

Begroting
5.692,50
0,00
0,00
500,00
1.020,00
517,50

Uitgaven
Sinterklaas
Kerstfeest
Carnaval
Sportdag
Avondvierdaagse
Schoolreis
Kamp
Afscheid groep 8
Overige Uitgaven
Organisatiekosten
Reservering kamp

7.730,00

Begroting
820,00
200,00
40,00
75,00
100,00
3.930,00
1.020,00
120,00
25,00
50,00
1.350,00

7.730,00

In vergelijking met andere scholen is de ouderbijdrage van € 34,50 laag. Het landelijk gemiddelde ligt
momenteel op € 57,00. Toch merken we dat het voor sommige ouders lastig is om de ouderbijdrage
op te brengen, ondanks de mogelijkheden voor financiële steun van bijvoorbeeld Stichting Leergeld.
Bij het opstellen van de begroting voor komend schooljaar is er daarom rekening mee gehouden dat
niet voor alle leerlingen de ouderbijdrage zal worden betaald. Omdat er voldoende reserves zijn op
de spaarrekening, zal het tekort aan binnengekomen ouderbijdrage dit schooljaar worden aangevuld
vanuit de spaarrekening.
Tot afgelopen schooljaar was het voor ouders mogelijk om vanuit geloofsovertuigingen een lagere
ouderbijdrage te betalen. Met het wijzigen van het huishoudelijk reglement is dit per schooljaar
2021-2022 niet meer mogelijk. Belangrijke beweegredenen hiervoor zijn dat het veruit grootste
gedeelte van de ouderbijdrage besteed word aan de schoolreis en het kamp. Daarbij is het zo dat
bijvoorbeeld sinterklaas cadeautjes ook aan kinderen worden gegeven die dit niet vieren, maar dan
op een ander moment.
Het huidige bedrag op de spaarrekening is € 8.902,75. Met aftrek van de reservering voor het
schoolkamp en het budget van de Kinderraad komt het netto bedrag op de spaarrekening uit op
€ 3.568,75. De OR heeft eerder al 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.
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De begroting, uitgangspunten en het voorgestelde bedrag voor de ouderbijdrage voor het schooljaar
2021-2022 van € 34,50 is voorgelegd aan de MR-oudergeleding.
Namens de ouderraad OBS de Springplank,
Evelien Wieërs,
penningmeester
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