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Voorwoord 

Hierbij treft u het jaarverslag 2015-2016 aan van de ouderraad van BS de Griffioen. Met dit 

verslag geven wij u een overzicht van alle activiteiten die door de ouderraad samen met het 

team van de school zijn georganiseerd. Om inzicht te geven hoe de ouderbijdrage is besteed, 

is ook het financiële overzicht over het afgelopen schooljaar en de begroting voor het 

schooljaar 2016-2017  bijgevoegd. Naast dit verslag houden wij u het gehele jaar via de 

website van school op de hoogte en uiteraard via de tweewekelijkse nieuwsbrief van school.  

Het afgelopen schooljaar heeft de ouderraad zich  volledig ingezet om voor uw kinderen 

leuke, creatieve en leerzame activiteiten te organiseren. Ook het komend jaar gaan we 

enthousiast aan de slag.  Het nieuwe schooljaar zijn we feestelijk gestart met het 45-jarig 

jubileum en de bijbehorende cadeaus in de vorm van veel nieuw buitenspeelgoed voor alle 

groepen, dus de eerste activiteiten zitten er voor ons al weer op.  

Qua samenstelling  gaan we dit schooljaar verder op dezelfde voet als vorig jaar. Iedereen 

blijft erbij en ook de bestuurssamenstelling blijft gelijk. Het vergaderschema en de 

samenstelling van de verschillende commissies zijn al gemaakt. Wist u trouwens dat de OR-

vergaderingen openbaar zijn en u deze als ouder kunt bijwonen? Ook de notulen worden na 

elke vergadering op de website van BS de Griffioen gepubliceerd.  

Wij als ouderraad hebben veel zin in het nieuwe schooljaar en zullen ook dit jaar ons uiterste 

best doen om leuke activiteiten te organiseren. Heeft u zelf ideeën of heeft u een vraag of 

opmerking laat het ons gerust weten. Zo kunnen wij er samen met u en het schoolteam 

weer een fijn en leerzaam jaar van maken voor onze kinderen. Wij zijn altijd te bereiken via 

ons e-mailadres kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl. 

Namens de ouderraad nogmaals dank aan iedereen die, op welke manier of in welke rol dan 

ook, heeft bijgedragen aan het afgelopen succesvolle schooljaar. 

Hopelijk mogen we in schooljaar 2016-2017 ook weer op uw steun rekenen. 

 

Marielle Yocarini  

Voorzitter   
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Agenda Algemene Ledenvergadering 

Dinsdag 27 september 2016  

Aanvang 19.30 uur 

 

1. Opening 
 

2. Woordje van de voorzitter 
 

3. Voorstellen Ouderraad 
 

4. Jaarverslag activiteiten 
 

5. Financieel verslag 
 

6. Samenstellen kascommissie 
 

7. Begroting 2016-2017 
 

8. Rondvraag 
 

9. Sluiting 
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Missie en Doelstellingen  

Missie 

De ouderraad streeft naar een goede relatie tussen de ouders/verzorgers, 

medezeggenschapsraad, het schoolbestuur en de school. De ouderraad heeft als doel de 

ondersteuning en advisering van het team bij de organisatie van diverse activiteiten ten 

behoeve van de leerlingen. Ook heeft de ouderraad een signaleringsfunctie van ouders naar 

school en andersom. 

Doelstellingen 2015-2016  

De specifiek geformuleerde doelstellingen voor schooljaar 2015-2016  zijn slechts gedeeltelijk 

bereikt. Het saldo op de rendementsrekening is nog niet met een kwart teruggebracht.  Sterker nog, 

aan het einde van schooljaar 2015-2016  hielden we nog steeds geld over. De schoolpleinen 

zijn inmiddels verder aangekleed, er is inmiddels  voldoende nieuw buitenspeelgoed, alle 

klassen zijn voorzien van plastic bekers, kannen, borden en bestek. En in het komende 

schooljaar willen we de kinderen weer allemaal een medaille geven met de sportdag. Dit 

alles heeft ons doen besluiten om de vrijwillige ouderbijdrage terug te brengen tot € 18 per 

kind.   

Verder hebben we wel de goede richting ingezet met het creëren van een grotere 

ouderbetrokkenheid maar ook daar willen we nog meer stappen in maken.  

Het nieuwe allergieprotocol daarentegen is opgezet, geëvalueerd en waar nodig aangepast. 

In deze doelstelling zijn we geslaagd.  

Ook hebben we de goede en duidelijke communicatie met de achterban gevoerd dus ook die 

doelstelling hebben we gehaald.   

Doelstellingen 2016-2017 

Voor schooljaar 2016-2017 zijn (deels) nieuwe doelstellingen geformuleerd: 

1. Het saldo op de rendementsrekening terugbrengen tot een acceptabele reserve; 

2. Het creëren van een grotere ouderbetrokkenheid, dat zou meer moeten en kunnen 

zijn dan alleen het meehelpen met een activiteit; 

3. Waarborgen van de continuïteit van de ouderraad;  

4. Het opzetten van een sportcommissie. 
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Samenstelling Ouderraad 

 
 
Voorzitter:  Mariëlle Yocarini 
 
Penningmeester: Helma Wirken 
 
Secretaris:  Wendy van Gils 
   Celestine van Velthoven 
 
Leden:   Patricia Ackermans 

   Jolanda van Beek 

   Audrey Damen 

   Irma Schalk 

   Chantal Wijnen 

   Kim van de Ven 

   Elise Vissers 

   Karlijne Vroegrijk 
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Jaarverslag activiteiten 

Hier volgt een overzicht van de activiteiten die door het team van school in samenwerking 

met de ouderraad zijn georganiseerd. De activiteiten waarvoor de ouderraad uitsluitend een 

financiële bijdrage heeft geleverd, worden in dit overzicht buiten beschouwing gelaten. Deze 

activiteiten zijn deels terug te vinden in het financiële overzicht. 

 

Voorleeswedstrijd 

Op vrijdagmiddag 16 oktober deden alle groepen 7 en 8 mee  aan de Nationale 

Voorleeswedstrijd. In iedere klas was reeds  één kind gekozen voor deze finale. Alle  

klassenfinalisten lieten zich van hun beste kant zien. Spannende, interessante en 

ontroerende stukjes wisselden elkaar af. In de zaal werd ademloos geluisterd. Een jury, 

bestaande uit  leerlingen, een leerkracht en twee leden van de ouderraad, kreeg de moeilijke 

opdracht om te stemmen en zo de beste voorlezers van de Griffioen te presenteren! Voor de 

eerste drie winnaars was er een boekenbon. En de winnaar kwam met zijn 1e prijs een ronde 

verder in de Nationale Voorleeswedstrijd.  

 

Sinterklaas 

Het thema was dit jaar goochelen. Op zaterdag 14 november kwam de Sint weer aan in het 

land. De maandag erop waren de stoelen van de leerkrachten weg gegoocheld naar de grote 

goochelhoed in de aula. De rest van de week was er elke dag iets uit de klas verdwenen. Op 

een dag stonden zelfs leerkrachten voor een andere groep. Regelmatig werd er een filmpje 

getoond van zwarte piet die aan het goochelen was. Zelfs van een konijn die door school 

huppelt, de kinderen moesten het konijn proberen te lokken en vangen. Op vrijdag 27 

november riep goochelpiet om dat het konijn gevonden was. De kinderen mochten in de 

aula het konijn bewonderen en hun goochelkunsten laten zien. De week van 30 november 

vinden de kinderen in de klas puzzelstukjes, wat zou dat zijn? Aan het einde van de week 

bleek dat dit een goochelspreuk was ‘hocus speculocus, pietlatus pas, ik wou dat  sinterklaas 

er was’. Op vrijdag 4 december wilde goochelpiet sinterklaas  tevoorschijn toveren maar wat 

gebeurde er, meneer Gerald werd uit de goochelhoed getoverd. Er was iets fout gegaan 

want sinterklaas was in het kantoor van meneer Gerald. Gelukkig kwam er op school een 

echte goochelaar die goochelpiet leerde goochelen en drie shows gaf voor de kinderen uit 

groep 1 t/m 5. Natuurlijk waren er ook cadeautjes en strooigoed. Ook mocht groep 1 t/m 5 

rekenen op een persoonlijk bezoekje van de Sint in de klas, de overige klassen werden 

bezocht door de Pieten, die de klassencadeaus  meebrachten.  
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Kerst 

Jaarlijks verzorgt de ouderraad de aankleding van het schoolplein voor de kerstviering. Dus 

ook dit jaar was het plein prachtig verlicht en stonden er mooie kerstbomen. Na afloop van 

de kerstviering in de klassen was er traditioneel een heerlijk glaasje glühwein voor alle 

ouders zodat onder het genot van een drankje, de klanken van een Beeks gelegenheidskoor 

de vakantie ingeluid kon worden.  

 

Carnaval 

Op vrijdag 5 februari jl. vond het carnavalsfeest op school plaats. De kleuters en 

benedenbouw vierden carnaval in de aula van de school, de bovenbouw in het scouting 

gebouw. Voor alle kleuter-  en benedenbouw groepen was er ranja en chips. ’s Middags 

hielden zij een optocht rondom het schoolgebouw, met per klas een eigen creatie,  wagentje 

of kar. De leerlingen van de bovenbouw hadden ’s ochtends gewoon les en vierden ’s 

middags  carnaval in het scoutinggebouw. Daar kregen zij consumptiebonnen voor ranja, 

sinas, ice tea en chips. Nieuw dit jaar was dat we een Prins èn Prinses hadden op school. De 

Prins van Boemeldonck kwam met zijn gevolg de bovenbouw ophalen. In een lange sliert 

liepen zij van het scoutinggebouw naar de Griffioen om daar de carnavalsviering gezamenlijk 

af te sluiten.  

 

Goede doelendag 

Het goede doel van dit jaar was Stichting Hulphond. De kinderen werd in de klassen verteld 

wat Stichting Hulphond allemaal deed. Op woensdag 16 maart jl. werd een sponsorloop 

georganiseerd rondom/door school. De ouderraad heeft ondersteund met hulpouders die de 

route bemanden. Na de loop kregen de kinderen een appel. In de aula had de ouderraad een 

cafeetje waar kinderen en ouders broodjes knakworst, tomatensoep, koffie, thee, ranja en 

peperkoek konden kopen. Het verschil tussen verkoop- en inkoopprijs is aan de stichting 

geschonken. 

 

Griffioendag 

De Griffioendag was ook dit jaar een combinatie met de Koningsspelen en de verjaardag van 

meneer Gerald op vrijdag 22 april jl. Er was veel ruimte voor sport en spel. Ook werd het 

jaarlijkse lied van Kinderen voor Kinderen enthousiast meegezongen en het bijbehorende 

dansje goed uitgevoerd. En natuurlijk was er een eigen Griffioenlied. De combinatie van een 
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jonge leerling met een oudere leerling zorgt er ook altijd voor dat het een leuke en leerzame 

dag is. De ouderraad heeft voor een traktatie gezorgd.   

 

Afscheid groep 8 

Rondom het afscheid van groep 8 heeft de ouderraad ook dit jaar weer ‘het spoken’ tijdens 

de spooktocht van het schoolkamp gedaan op donderdag 23 juni jl.. Ieder jaar een 

terugkerende angstaanjagende activiteit die dit keer vanwege het onweer en de regen 

binnen en rondom het kampgebouw werd gehouden.   

Dit jaar was de afscheidsavond op dinsdag 19 juli jl.  voor alle leerlingen met hun 

ouders/verzorgers naast de gebruikelijke  afscheidsmusical. Tijdens deze receptie kwam 

iedereen nog eens over de rode loper, werden de leerlingen toegezongen door de 

leerkrachten en werd op het schoolplein een glaasje fris, bier of wijn genuttigd. De 

ouderraad heeft de bar bemand. De leerkrachten hadden hierdoor alle aandacht voor de 

leerlingen en ouders. Het was een speciale avond, een afscheid van de basisschool voor de 

meesten met een lach en een traan.  
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Financieel overzicht schooljaar 2015-2016 

 

Rekening van Baten & Lasten       

        

BATEN   Begroting Werkelijk 

        

Opbrengst ouderbijdrage   € 14.500,00 € 14.050,00 

        

Totaal   € 14.500,00 € 14.050,00 

        

        

LASTEN       

        

Administratie- en bestuurskosten   € 100,00 € 0,00 

Sinterklaas   € 2.600,00 € 2.869,53 

Kerst   € 750,00 € 322,15 

Carnaval   € 750,00 € 606,44 

Klassenbijdrage   € 1.500,00 € 1.401,10 

Overig   € 100,00 € 1.374,00 

Sportdag / schaatsen   € 1.400,00 € 243,30 

Afscheid groep 8   € 2.250,00 € 2.294,89 

Griffioendag    € 400,00 € 421,66 

Cultureel   € 2.500,00 € 1.183,25 

Project Z   € 800,00 € 2.404,29 

Attenties   € 100,00 € 16,91 

Voorleesontbijt/kinderboekenweek   € 350,00 € 22,50 

Verkeersexamen   € 100,00 € 80,50 

Pasen   € 500,00 € 0,00 

Bankkosten   € 300,00 € 135,97 

Afscheid meneer Emiel, resultaat 2014-2015     € 281,32 

Goede doelen dag     € 75,16 

        

        

Totaal   € 14.500,00 € 13.732,97 

        

        

RESULTAAT SCHOOLJAAR 2015-2016     € 317,03 
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Vervolg Financieel overzicht schooljaar 2015-2016 

Balans 2015-2016 

        

Activa   Passiva   

Bank € 3.033,36 Eigen Vermogen aanvang schooljaar € 10.512,21 

Rendementsrekening € 7.579,57 Resultaat schooljaar 2015/2016 € 317,03 

Kas € 216,31 Eigen Vermogen einde schooljaar  € 10.829,24 

        

        

  € 10.829,24   € 10.829,24 

 

Toelichting op Financieel Jaarverslag 2015-2016 

Een afname van het aantal leerlingen is ook dit schooljaar een reden van een lagere 

opbrengst van de ouderbijdrage ten opzichte van vorig jaar. Ondanks dat het percentage 

licht gedaald is, blijft het betalingspercentage hoog, namelijk 92,8%. Dit heeft geresulteerd in 

een lagere opbrengst dan begroot.  Ook dit schooljaar hebben we instromers voor 1 januari 

2016 gevraagd om € 20,- bij te dragen en kinderen die daarna instroomden € 10,-.   

 

Schooljaar 2015-2016 hebben we met een klein positief resultaat van  € 317,03 afgesloten. 

Reden hiervan is dat we een deel van project Z pas in het volgende schooljaar ten uitvoer 

kunnen brengen. Dit bedrag besteden we volgend schooljaar extra aan een mooie 

jubileumviering. 
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Toelichting op de begroting 2016-2017 

In de begroting van aankomend schooljaar is te zien dat wederom gedetailleerd is 

gebudgetteerd. In  goed overleg met de directie is bepaald bij welke activiteiten onze 

diensten  gewenst zijn. 

Naast de inkomsten van de ouders spreken we dit jaar ook gelden van de spaarrekening aan 

om de activiteiten te bekostigen. De doelstelling van afgelopen jaren om het saldo drastisch 

omlaag te brengen wordt hierdoor verwezenlijkt. 

Begroting schooljaar 2016-2017

INKOMSTEN

Opbrengst ouderbijdrage € 11.960

Afbouw spaarrekening € 1.800

Totaal € 13.760

UITGAVEN

Administratie/bestuurskosten € 100

Sinterklaas € 2.600

Kerst € 350

Carnaval € 350

Klassenbijdrage € 1.450

Overig € 50

Sport € 1.500

Afscheid/ kamp gr8 € 2.150

Koningssportdag € 400

Cultureel € 2.500

Project Z schooljaar 2015/2016 € 1.100

Attenties € 50

Voorleesontbijt/kinderboekenweek € 250

Verkeersexamen € 75

Jubileum € 700

Bankkosten € 135

Totaal € 13.760
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Door het wegvallen van enkele activiteiten en het juist bewaken van de verschillende 

budgetten hebben we voor aankomend schooljaar  een verlaging van de ouderbijdrage door 

kunnen voeren. De ouderbijdrage voor schooljaar 2016-2017 zal € 18,- bedragen. Instromers 

ná 1 januari 2017 wordt gevraagd om € 9,- bij te dragen.  

Deze verlaging betekent echter NIET dat wij ons minder voor uw kinderen inspannen.  

Met ons gehele team gaan we ook aankomend schooljaar vol enthousiasme door!! 
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