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Voorwoord
Hierbij treft u het jaarverslag 2017-2018 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 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 2018-2019 bijgevoegd. Naast dit verslag houden wij u het gehele jaar via de
website en de Griffioen app op de hoogte.
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.
De samenstelling van de OR is voor dit schooljaar veranderd. Celestine van Velthoven is
gestopt en hierdoor is haar functie van secretaris overgenomen door Audrey Damen. Ook
Kim van de Ven is gestopt en zijn er 2 nieuwe leden Maaike Dikmans en Marjolein Janssen
gestart.
De 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?
Alle 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 de 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 2018-2019 ook weer op uw steun rekenen.

Mariëlle Yocarini
Voorzitter
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Agenda Algemene Ledenvergadering
Maandag 24 september 2018
Aanvang 20.00 uur

1. Opening
2. Woordje van de voorzitter
3. Voorstellen Ouderraad
4. Jaarverslag activiteiten
5. Financieel verslag
6. Samenstellen kascommissie
7. Begroting 2018-2019
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 2017-2018
De specifiek geformuleerde doelstellingen voor schooljaar 2017-2018 zijn grotendeels
bereikt. Het terugbrengen van het saldo op de rendementsrekening blijft een
aandachtspunt. Afgelopen schooljaar hebben we minder uitgegeven en hebben we meer
inkomsten gehad waardoor we aan het einde van het schooljaar in de plus kwamen en we
geen aanspraak hebben gedaan op de rendementsrekening.
Verder hebben we wel de goede richting ingezet met het creëren van een grotere
ouderbetrokkenheid. Dit project is breder opgepakt met de MR en de directie die daar
verder vorm aan hebben gegeven.
De continuïteit van de Ouderraad blijft gewaarborgd. Het gehele schooljaar hebben we met
een grote bezetting vergaderd en activiteiten georganiseerd, ook worden de reglementen
gevolgd en bestuurswisselingen vanuit de Ouderraad zelf ingevuld.
Het opzetten van de sportcommissie is geslaagd in nauwe samenwerking met de
Leerlingenraad.

Doelstellingen 2018-2019
Voor schooljaar 2018-2019 zijn (deels) nieuwe doelstellingen geformuleerd:
1. Het saldo op de rendementsrekening terugbrengen tot een acceptabele reserve;
2. Het opzetten van diverse nieuwe activiteiten voor de leerlingen.
3. Het zoeken naar een nieuwe voorzitter van de Ouderraad.
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Samenstelling Ouderraad 2018-2019
Voorzitter
Mariëlle Yocarini

Penningmeester
Veerle Hagen
Elise Vissers

Secretaris:
Wendy van Gils
Audrey Damen

Leden:
Jolanda van Beek
Irma Schalk
Chantal Wijnen
Tanja Crul
Daniëlla Noordman
Maaike Dikmans
Marjolein Janssen
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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.

Kinderboekenweek
Het thema was “Gruwelijk eng”. De leerlingen kregen per klas een workshop verzorgd door
de Nieuwe Veste. Op vrijdag 6 oktober hield elke parallel een circuit in het teken van de
Kinderboekenweek met daarin de volgende vakken: dans, creatief, lezen, techniek en
schimmenspel. De week werd afgesloten in de aula met een poppenkastvoorstelling. Na
afloop kregen alle kinderen een eng snoepje!

Voorleeswedstrijd
Op maandag 9 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.

Sinterklaas
Op dinsdag 5 december kwam Sinterklaas met zijn pieten de Griffioen bezoeken op stints.
Natuurlijk waren er weer leuke cadeautjes en heel veel strooigoed aanwezig. 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. Voorafgaand aan het 5
decemberfeest hebben de kinderen van groep 1 t/m 5 pepernoten en speculaaspoppen
gebakken.
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Curling op de ijsbaan
Een activiteit op de schaatsbaan tijdens WinterWonderBeek kon natuurlijk niet uitblijven.
Afgelopen jaar heeft de Griffioen meegedaan tijdens de Curling wedstrijden. Dit bleek een
groot succes. De Griffioen werd goed vertegenwoordigd!

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 de vakantie ingeluid kon worden.

Carnaval
Op vrijdag 9 februari vond het carnavalsfeest op school plaats. De onder- en middenbouw
vierden carnaval op school en de bovenbouw in het scouting gebouw. Voor iedereen was er
ranja en chips geregeld door de Ouderraad. De Prins van Boemeldonck kon natuurlijk niet
ontbreken op dit gezellige feest.

Goede doelendag
Het goede doel van 2017-2018 was Stichting Jeugdsportfonds en de aankleding van het
schoolplein. Via een sponsorloop rondom het schoolgebouw is er veel geld opgehaald door
de leerlingen. Door de ouderraad is er gezonde en lekkere traktatie verzorgd voor de harde
inspanning.

Griffioendag
De Griffioendag was dit jaar een combinatie met de Koningsspelen op vrijdag 20 april en
vond plaats rond om school. Er was een actief programma opgezet voor elke bouw. Tijdens
de lunch heeft ieder kind genoten van een Koningslunch.
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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 7 juni jl. Ieder jaar weer een
terugkerende angstaanjagende activiteit.
Dit jaar was de afscheidsavond op dinsdag 4 juli 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 2017-2018
De leerlingen hebben dit jaar wederom met veel plezier genoten van al het leuks en lekkers
wat voor hen is georganiseerd. Met de financiële middelen is de ouderraad goed
uitgekomen. Door onverwachte financiële meevallers is het jaar met een positief resultaat
afgesloten wat hieronder nader is toegelicht.
Resultatenrekening 2017-2018
Begroting

Realisatie

Verschil

Bijdrage fotograaf
Ouderbijdrage
Inkomsten

11.000
11.000

587
10.926
11.513

587
-74
513

Administratie- / bestuurskosten
Afscheid / kamp groep 8
Attenties
Bankkosten
Carnaval
Goede doelendag
Griffioendag / koningsspelen
Kerst
Klassenbijdrage
Lezen
Modderdag
Overig
Schoolreis
Sinterklaas
Sporten
Vader- / moederdag
Verkeersexamen
Uitgaven

50
2.150
50
135
350
75
453
300
1.300
175
1.950
2.400
1.500
675
113
11.675

55
2.242
66
165
402
190
457
219
1.173
131
30
13
2.031
1.395
525
152
9.248

5
92
16
30
52
115
4
-81
-127
-44
30
13
-1.950
-369
-105
-150
40
-2.427

-675

2.265

2.940

Resultaat 2017-2018

Toelichting op het financieel resultaat 2017-2018
Inkomsten
De hogere inkomsten zijn toe te schrijven aan een onverwachte bijdrage van de
schoolfotograaf. Het betalingspercentage van de ouderbijdrage is in lijn met voorgaand
schooljaar (93,5% van het totaal aantal leerlingen ten opzichte van 93,3%).
Uitgaven
De uitgaven bij bepaalde activiteiten zijn hoger dan begroot was, dit komt doordat bij
andere activiteiten financiële middelen zijn overgehouden.
Doordat schoolreis helemaal buiten de ouderraad om is georganiseerd en betaald zijn de
verwachte kosten niet gemaakt.
Bij de activiteit kamp groep 8 is extra geld uitgegeven voor de aanschaf van monnikenpakken
voor de jaarlijkse spooktocht. Modderdag is als een nieuwe activiteit toegevoegd.
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Doelen
Eén van de doelen was om de reserves van de rendementsrekening in te zetten daar waar
behoefte was, zodat de reserves afgebouwd kunnen worden. Deze behoefte is niet nodig
geweest in verband met (onverwachte) financiële meevallers.
Balans 2017-2018
Activa

2017-2018

Betaalrekening
Spaarrekening
Kas

€
€
€
€

Passiva
Eigen vermogen aanvang schooljaar
Resultaat schooljaar
Eigen vermogen einde schooljaar
Vooruit ontvangen bedragen

5.429,97
4.531,49
450,15

€
€
€

3.198,25
4.530,01
300,12

10.411,61

€

8.028,38

2017-2018
€
€
€

8.028,38
2.265,28
10.293,66

€

117,95

€

2016-2017

10.411,61

2016-2017
€
€
€

10.829,24
-2.800,86
8.028,38
€

€

8.028,38

Toelichting balans 2017-2018
Het positieve resultaat van schooljaar 2017-2018 van € 2.265,- heeft het Eigen Vermogen
doen toenemen. Het resultaat blijft op de betaalrekening staan zodat het komend schooljaar
weer kan worden ingezet voor de leerlingen.
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Begroting 2018-2019
Begroting
Bijdrage fotograaf
Ouderbijdrage
Inkomsten

550
10.044
10.594

Administratie- / bestuurskosten
Afscheid / kamp groep 8
Attenties
Bankkosten
Carnaval
Griffioendag / koningsspelen
Halloween
Kerst
Klasse bijdrage
Lezen
Modderdag
Overig
Schoolplein
Sinterklaas
Sporten
Themadag
Vader- / moederdag
Verkeersexamen
Uitgaven

50
2.150
50
170
400
450
700
300
1.300
1.530
50
50
1.500
2.400
1.625
1.000
600
180
14.505

Resultaat 2017-2018

-3.911

Toelichting op de begroting 2018-2019
In eerste instantie geeft de begroting de indruk dat met een negatief resultaat wordt
afgesloten. Dit is niet het geval. Doordat het schooljaar 2017-2018 met een positief resultaat
(€ 2.265) is afgesloten en een deel van de spaarrekening bewust wordt ingezet, kunnen er
(nieuwe) activiteiten worden georganiseerd. Daarnaast is het budget bij bepaalde
activiteiten verhoogd.
Nieuwe activiteiten voor het komend schooljaar zijn Halloween, themadag en schoolplein.
De activiteit lezen is uitgebreid met een voorleesontbijt en een ruim opgezette
Kinderboekenweek.
De ouderbijdrage blijft gehandhaafd op € 18,- voor het nieuwe schooljaar. Dankzij een
positief resultaat van het schooljaar 2017-2018, worden in het komende schooljaar nieuwe
aanvullende activiteiten georganiseerd. Op deze manier wordt het positieve resultaat weer
volledig ingezet voor de leerlingen.
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