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Voorwoord
Hierbij treft u het jaarverslag 2016-2017 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 2017-2018 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.
Qua samenstelling zijn er het afgelopen jaar enkele wijzigingen geweest. Gedurende het
schooljaar hebben we afscheid genomen van Karlijne Vroegrijk-Lüning. Voor haar was haar
drukke gezin, baan en bijbehorende cursussen helaas niet meer te combineren. Om die
redenen heeft ook Patricia Ackermans besloten de ouderraad te verlaten aan het einde van
het schooljaar. Tot slot hebben we afscheid moeten nemen van Helma Wirken, Helma heeft
de volledige 6 jaar zitting gehad in de ouderraad, eerst als gewoon lid, daarna als secretaris
in welke hoedanigheid zij het nieuwe ‘luizenprotocol’ heeft opgesteld. De laatste jaren was
Helma actief als penningmeester. We hebben alle dames reeds uitgebreid bedankt voor hun
inspanning en zullen ze zeer zeker gaan missen. Daar staat tegenover dat de ouderraadleden Veerle Hagen en Elise Vissers samen het penningmeesterschap op zich hebben
genomen dus qua bestuur zijn we weer op volle sterkte. Ook hebben we reeds een nieuw lid
mogen verwelkomen in de persoon van Tanja Crul. Uiteraard zijn we heel blij met deze
ontwikkelingen.
We gaan dit schooljaar verder op nagenoeg dezelfde voet als vorig jaar, we hebben alleen de
vergaderfrequentie teruggebracht naar zes vergaderingen per schooljaar. Verder zijn het
vergaderschema en de samenstelling van de verschillende commissies reeds gemaakt. Wist u
trouwens dat de ouderraad-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.
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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 2017-2018 ook weer op uw steun rekenen.

Marielle Yocarini
Voorzitter
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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 2016-2017
De specifiek geformuleerde doelstellingen voor schooljaar 2016-2017 zijn grotendeels
bereikt. Het saldo op de rendementsrekening is ruw gezegd terug gebracht van € 7.500,naar € 4.500, dus met zo’n € 3000,- verlaagd. Zo hebben we een substantiële bijdrage
geleverd aan de jubileumdag, zijn er speelgoedboxen gevuld met buitenspeelgoed cadeau
gedaan, hebben de leerkrachten een hesje gekregen waardoor ze herkenbaar zijn bij
buitenschoolse activiteiten en hebben alle kinderen een medaille gekregen met de jaarlijkse
sportdag.
Voor het creëren van een grotere ouderbetrokkenheid (niet te verwarren met
ouderparticitpatie dus het daadwerkelijk hulp op school bieden bij activiteiten) hebben we
met hulp van een extern bureau samen met de directie, de bouwcoördinatoren en de
oudergeleding van de medezeggenschapsraad een start gemaakt. Hieruit komt
communicatie steeds als kernwoord naar voren. Deze sessie gaat zeker een vervolg krijgen
binnen een nader te formuleren projectgroep dus in dat opzicht kunnen we stellen dat we
een bijdrage hebben geleverd aan het creëren van een grotere ouderbetrokkenheid.
In het waarborgen van de continuïteit van de ouderraad zijn wij ook geslaagd. We hanteren
nog steeds het reglement dat we in schooljaar 2014/2015 hebben opgesteld. Verder hebben
we de vrijgekomen bestuursfunctie van penningmeester direct in weten te vullen met
zittende leden van de ouderraad. Verder hebben we van twee leden afscheid genomen en
bij de start van het schooljaar ook weer een nieuw lid mogen verwelkomen. We kunnen
stellen dat we deze doelstelling volledig behaald hebben.
Ook de laatste door de ouderraad geformuleerde doelstelling is bereikt. Er is namelijk een
sportcommissie opgezet ingevuld met leden van zowel de ouderraad als van het team
leerkrachten. We zijn blij dat dit is gebeurd, want het past helemaal in deze tijd.
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Doelstellingen 2017-2018
Voor schooljaar 2017-2018 zijn (deels) nieuwe doelstellingen geformuleerd:
1. Het saldo op de rendementsrekening is op een acceptabel niveau nu. Volgens het
reglement mag de reserve maximaal gelijk zijn aan het totaalbedrag dat jaarlijks
wordt ontvangen. Daar zitten we ruim onder. Toch willen we de huidige reserve
gedurende het schooljaar inzetten indien er behoefte is aan financiële middelen
t.b.v. alle kinderen op De Griffioen.
2. Het zichtbaar maken van de sportcommissie; er is een goede start gemaakt met het
opstellen van deze commissie en de volgende stap is dat het zichtbaar wordt in
Prinsenbeek dat de leerlingen van De Griffioen actief zijn op sportief gebied.
3. Verder actualiseren van de financiële administratie.
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Samenstelling Ouderraad
Voorzitter:

Mariëlle Yocarini (Jorgos groep 7)

Penningmeester:

Veerle Hagen (Amy groep 3, Jason groep 1)
Elise Vissers (Rick groep 2, Tuur groep 4)

Secretaris:

Wendy van Gils (Maud groep 6, Sven groep 4)
Celestine van Velthoven (Gwen groep 8)

Leden:

Jolanda van Beek (Bram groep 6)
Tanja Crul (Sam groep 6, Robbe groep 4)
Audrey Damen (Niels groep 6, Stan groep 5)
Daniëlla Noordman (Sem groep 4, Fenne groep 3)
Irma Schalk (Thijs groep 7)
Chantal Wijnen (Ward groep 5, Lout groep 2)
Kim van de Ven (Lars groep 6, Isa groep 4)
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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.

Jubileum 45 jaar
Het jubileum werd gevierd op donderdag 15 en vrijdag 16 september 2016. Donderdag werd
gestart met een kerkdienst voor de leerkrachten en leerlingen. Bij een feest hoort taart dus
bij terugkomst op school stond een taartenbuffet klaar. Voor elke parallel was een
speelgoedkist met buitenspeelgoed als cadeau van de Ouderraad namens alle ouders aan de
leerlingen. Donderdagmiddag, vrijdagochtend en vrijdagmiddag waren verdeeld in de
onderdelen circus, creatief en sport en spel.
Circus Woenzini had voor materialen gezorgd waardoor de leerlingen konden jongleren,
stelten lopen op een bal staan maar ook acrobatiek oefeningen leerden. Een gezonde snack
kregen ze als tussendoortje namelijk snack komkommer, snacktomaatjes en snack
worteltjes.
Bij het onderdeel creatief hadden de leerlingen de opdracht om een handje te versieren en
een duveltje in een doosje te maken.
Sport en spel was verdeeld over De Drie Linden en de Knipoog. In de Drie Linden stond o.a.
een stormbaan. Je kon er ook voetballen, basketballen, tafeltennissen en touwtje springen.
In de Knipoog waren spelletjes verdeeld over de lokalen.
Het waren twee gezellige, leuke dagen.

Kinderboekenweek
Het thema was “Voor altijd jong”. De leerlingen kregen per klas een workshop verzorgd door
de Nieuwe Veste. Vanwege het thema werden opa’s en oma’s uitgenodigd voor de afsluiting
op vrijdag 14 oktober 2016. Ze werden met koffie, thee en een ouderwets koekje ontvangen,
daarna gingen ze met een pot vol ‘ouderwets’ snoep naar de juiste klassen. Daar gingen ze
voorlezen, accordeon spelen, oude gezelschapsspelletjes spelen, appelmoes maken etc.. De
week werd afgesloten op het schoolplein door met heel de school het lied van kinderen voor
kinderen te zingen met het bijbehorende dansje.
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Voorleeswedstrijd
Op donderdagmiddag 13 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 een lid 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 maar aangezien er een gedeelde derde plaats was
e
heeft ook deze leerling een boekenbon gekregen. De winnaar kwam met zijn 1 prijs een ronde
verder in de Nationale Voorleeswedstrijd, sterker nog deze dame was zo goed dat ze ook de
provinciale ronde won en uiteindelijk zelfs de Voorleeskampioen van héél Nederland is
geworden!

Sinterklaas
Dit jaar is het verhaal op school gelijk aan het Sinterklaasjournaal, het bakken van een taart voor
het Sinterklaas feest.
Voorafgaand van het 5 decemberfeest hebben de kinderen van groep 1 t/m 5 taartjes gebakken op
vrijdag 25 november. Op deze dag is in de middag een pietenspeurtocht gedaan door Prinsenbeek.

Op maandag 5 december stond de grote taart in brand. Gelukkig was de brandweer van
Prinsenbeek snel ter plaatse en wat een geluk zij brachten Sinterklaas en zijn Pieten mee.
Natuurlijk waren er ook cadeautjes en strooigoed. Sinterklaas bracht persoonlijk een bezoek
aan elke klas van groep 1 t/m 5, de overige klassen werden bezocht door de Pieten, die de
klassencadeaus meebrachten.

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 een heerlijk glaasje glühwein voor alle ouders zodat
rondom de vuurkorven en onder het genot van een drankje en de klanken van een Beeks
gelegenheidskoor de vakantie ingeluid kon worden.

Carnaval

Op vrijdag 24 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
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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. De pakken van de Prins, Prinses, Nar en de Raad van Elf zijn
vernieuwd. 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.

Griffioendag/sportdag
De Griffioendag was dit jaar een combinatie met de sportdag en de Koningsspelen op vrijdag
21 april jl. en vond plaats op de velden bij Beek Vooruit. School had weer een actief
programma opgezet voor elke bouw. Aan het einde ontving elke leerling een medaille, welke
wij speciaal voor dit jubileumjaar beschikbaar hebben gesteld.

Schoolreis
Op vrijdag 7 juli jl. gingen alle leerlingen van De Griffioen op schoolreis naar Wolfslaar in
Breda. De groepen 1,2 en 3 werden in groepen verdeeld begeleid door ouders, de kinderen
gingen waterbeestjes vangen, naar een theater voorstelling kijken, de kinderboerderij
bezoeken en hebben van de natuur een kunstwerk gemaakt. De groepen 4, 5 en 6 hadden
ook een mooi activiteitenprogramma, zij gingen waterbeestjes vangen, een stokpop maken,
braakballen uitpluizen, appelmoes maken en kregen een percussi workshop. De groepen 7
en 8 hadden in de ochtend een vogelhuis getimmerd, een legendetocht gelopen, sport en
spel activiteiten gedaan en ’s middags mochten zij zwemmen. De friet met snack als lunch
smaakten goed bij de kinderen. Wij hebben, in overleg met school, een donatie van € 200,00
aan de kinderboerderij gedaan.

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 15 juni jl.. Ieder jaar een
terugkerende angstaanjagende activiteit.
Dit jaar was de afscheidsavond op dinsdag 11 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
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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 2016-2017
Rekening van Baten & Lasten
BATEN

Begroting

Werkelijk

Opbrengst ouderbijdrage
afbouw rendementsrekening
resultaat schooljaar 2015-2016
Totaal

€ 11.960,00 € 11.877,85
€ 1.800,00
€ 317,03
€ 14.077,03 € 11.877,85

LASTEN
Administratie- en bestuurskosten
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Klassenbijdrage
Project Z
Sportdag
Overig
Afscheid groep 8
Griffioendag/koningspelen
Schoolreis
Attenties
Voorleesontbijt/kinderboekenweek
Verkeersexamen
Bankkosten
Jubileum

Totaal

RESULTAAT SCHOOLJAAR 2016-2017
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€ 100,00
€ 2.600,00
€ 350,00
€ 350,00
€ 1.450,00
€ 1.100,00
€ 1.500,00
€ 50,00
€ 2.150,00
€ 400,00
€ 2.500,00
€ 50,00
€ 250,00
€ 75,00
€ 135,00
€ 1.017,03

€ 36,49
€ 1.935,02
€ 279,64
€ 741,67
€ 1.243,49
€ 1.283,75
€ 1.978,60
€ 0,00
€ 2.170,20
€ 0,00
€ 3.063,00
€ 69,07
€ 159,38
€ 107,44
€ 165,59
€ 1.445,37

€ 14.077,03 € 14.678,71

-€ 2.800,86
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Vervolg Financieel overzicht schooljaar 2016-2017
Balans 2016-2017
Activa
Bank
Rendementsrekening
Kas

Passiva
€ 3.198,25 Eigen Vermogen aanvang schooljaar
€ 4.530,01 Resultaat schooljaar 2016/2017
€ 300,12 Eigen Vermogen einde schoojaar

€ 8.028,38

€ 10.829,24
-€ 2.800,86
€ 8.028,38

€ 8.028,38

Toelichting op Financieel Jaarverslag 2016-2017
Een afname van het aantal leerlingen is ook dit schooljaar een reden van een lagere
opbrengst van de ouderbijdrage ten opzichte van vorig jaar, alsmede een verlaging van de
ouderbijdrage . Het betalingspercentage is echter licht gestegen, 93,3 % ten opzichte van
92,8% vorig schooljaar.
Dit schooljaar is voor het eerst een ouderbijdrage van € 18,- gehanteerd en voor instromers
na 1 januari € 9,-. Deze verlaging heeft zoals verwacht niet geresulteerd in minder of
soberdere activiteiten. Alle kinderen hebben met volle teugen genoten van al het leuks en
lekkers wat er dit jaar van hen is georganiseerd.
Besloten is dan ook om voor aankomend schooljaar een bijdrage van € 18,- te handhaven.
Schooljaar 2016-2017 hebben we met een negatief resultaat van € 2.800,86 afgesloten.
Zoals vorig jaar in de begroting opgenomen, was het de bedoeling om de
rendementsrekening drastisch te verlagen. Hierin zijn we zeker geslaagd.
De kosten voor het jubileum zijn iets hoger uitgevallen dan begroot omdat we gaandeweg
het schooljaar besloten hebben om de leerkrachten te voorzien van veiligheidshesjes die te
gebruiken zijn tijdens buitenschoolse activiteiten. Dit cadeau is door school erg
gewaardeerd.
Ook carnaval is ver boven begroting uitgekomen want ook daar hebben we geïnvesteerd in
nieuwe kleding voor de kinderraad van onze school. Hele mooie pakken waar we de
komende jaren heel veel plezier aan zullen beleven zijn speciaal voor de Griffioen gemaakt.
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Begroting schooljaar 2017-2018
INKOMSTEN
Opbrengst ouderbijdrage
Van spaarrekening
Totaal

€ 11.000,00
€ 675,00
€ 11.675,00

UITGAVEN
Administratie/bestuurskosten
Sinterklaas
Kerst
Carnaval
Klasse bijdrage
Goede doelendag
Sportdag / schaatsen
Afscheid/ kamp gr8
Griffioendag/koningsspelen
Schoolreis
Attenties
Voorleesontbijt/kinderboekenweek
Verkeersexamen
Vader-/moederdag
Bankkosten

Totaal

€ 50,00
€ 2.400,00
€ 300,00
€ 350,00
€ 1.300,00
€ 75,00
€ 1.500,00
€ 2.150,00
€ 452,50
€ 1.950,00
€ 50,00
€ 175,00
€ 112,50
€ 675,00
€ 135,00

€ 11.675,00

Toelichting op de begroting 2017-2018
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 weer een klein gedeelte aan van onze
gelden van de spaarrekening om de activiteiten te bekostigen. De doelstelling van afgelopen jaren
om het saldo drastisch omlaag te brengen wordt hierdoor verwezenlijkt.
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