JAARVERSLAG 2019 - 2020
VAN DE
OUDERRAAD
VAN
B.S. “DE GRIFFIOEN”
TE
PRINSENBEEK

Jaarverslag Ouderraad 2019-2020

Voorwoord
Hierbij treft u het jaarverslag 2019-2020 aan van de Ouderraad (OR) van BS de Griffioen. Met
dit verslag geven wij u een overzicht van alle activiteiten die door de OR samen met het team
van school zijn georganiseerd. Om inzicht te geven hoe de ouderbijdrage is besteed, is het
financiële overzicht over het afgelopen schooljaar bijgevoegd. Tevens is de begroting voor het
schooljaar 2020-2021 opgenomen. Naast dit verslag houden wij u het gehele jaar via de
website en via de Griffioen app op de hoogte van onze activiteiten.
Het afgelopen schooljaar heeft de Ouderraad zich volledig ingezet om voor uw kinderen leuke,
creatieve en leerzame activiteiten te organiseren. Helaas konden door het Corona virus en de
bijbehorende maatregelen niet alle activiteiten plaatsvinden. Komend schooljaar gaan we
enthousiast aan de slag om alle activiteiten zo goed mogelijk te kunnen organiseren.
Voor dit schooljaar is de samenstelling van de Ouderraad veranderd. Natalie van Poppel heeft
de functie als voorzitter overgenomen van Maaike Dikmans. Jolanda van Beek heeft de OR
verlaten en Inge Schillemans is dit schooljaar gestart als nieuw OR-lid. Audrey Damen heeft
haar taak als secretaris neergelegd maar blijft wel OR-lid. Deze taak is overgenomen door
Sandra Stoffelen, die nu samen met Tanja Crul het secretariaat vormt.
Het vergaderschema en de samenstelling van de verschillende commissies zijn bekend. De
vergaderingen van de Ouderraad zijn openbaar en u bent van harte welkom om deze als
ouder bij te wonen! De goedgekeurde notulen worden na iedere vergadering op de website
van BS de Griffioen gepubliceerd
De vergaderdata voor dit schooljaar zijn:
 maandag 14 september 2020 (ALV)
 woensdag 18 november 2020
 woensdag 13 januari 2021
 donderdag 18 maart 2021
 maandag 17 mei 2021
 dinsdag 29 juni 2021
Heeft u zelf ideeën, een vraag of een 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 alle kinderen.
Wij zijn te bereiken via e-mailadres kbsdegriffioen_ouderraad@inos.nl.
Namens de Ouderraad nogmaals dank aan iedereen die, op welke manier dan ook, heeft
bijgedragen aan het afgelopen schooljaar. Hopelijk mogen we in schooljaar 2020-2021 ook
weer op uw steun rekenen.
Natalie van Poppel

Voorzitter
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Agenda Algemene Ledenvergadering
Woensdag 16 september 2020
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 2020-2021
8. Rondvraag
9. Sluiting
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Missie en Doelstellingen
Missie
De Ouderraad streeft naar een goede relatie tussen de ouders/verzorgers,
medezeggenschapsraad (MR), het schoolbestuur en de school. De Ouderraad heeft als doel de
ondersteuning en advisering van het schoolteam bij de organisatie van diverse activiteiten ten
behoeve van de leerlingen. Ook heeft de Ouderraad een signaleringsfunctie van ouders naar
school en andersom.

Doelstellingen 2019-2020
De specifiek geformuleerde doelstellingen voor schooljaar 2019-2020 zijn helaas niet bereikt.
Dit is met name toe te schrijven aan het Coronavirus en de hiervoor getroffen maatregelen
vanuit de overheid en school. De doelstellingen van afgelopen jaar waren:



Het saldo op de rendementsrekening terugbrengen tot een acceptabele reserve.
Het realiseren van diverse (nieuwe) activiteiten voor de leerlingen.

Het terugbrengen van het saldo op de rendementsrekening is dit jaar niet gelukt omdat veel
activiteiten in het tweede helft van het schooljaar niet zijn doorgegaan. Er is minder geld
uitgegeven en de inkomsten zijn nagenoeg hetzelfde gebleven. Hierdoor zijn we aan het einde
van het schooljaar op een plus blijven staan en was een aanspraak op de rendementsrekening
niet van toepassing.
Dit schooljaar is succesvol invulling gegeven aan een themadag over pesten. De schoolreis is
vervangen door gezellig met alle leerlingen frietjes en een ijsje te eten op het schoolplein. Een
nieuwe activiteit tijdens de Kinderboekenweek heeft helaas niet plaatsgevonden door een te
kort tijdsbestek qua organisatie. Voor komend schooljaar is dit nu al in gang gezet en zal er
een mooie invulling aan worden gegeven. Verder zouden bestaande activiteiten, waar
mogelijk, verder uitgebreid worden. Helaas is dit niet gelukt doordat veel activiteiten zijn
vervallen door de Coronacrisis.

Doelstellingen 2020-2021
Voor schooljaar 2020-2021 blijven de doestellingen van 2019-2020 gehandhaafd:



Het saldo op de rendementsrekening terugbrengen tot een saldo niet hoger dan de
jaarlijkse ouderbijdrage.
Het zoveel mogelijk creatief realiseren van activiteiten voor alle leerlingen, ondanks de
nog aanwezig en/of nasleep van de Coronacrisis en de hiervoor getroffen maatregelen
vanuit de overheid en school.
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Samenstelling Ouderraad 2020-2021
Voorzitter
Natalie van Poppel

Penningmeester
Veerle Hagen
Elise Vissers

Secretaris
Tanja Crul
Sandra Stoffelen

Leden
Chantal Wijnen
Audrey Damen
Daniëlla Noordman
Marjolein Janssen
Mira Oostvogels
Monique Machielsen
Inge Schillemans
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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 woensdag 9 oktober werd weer de jaarlijkse voorleeswedstrijd georganiseerd. Vanuit elke
groep 7 en 8 was er één deelnemer gekozen voor deze finale. Na het voorstelrondje mochten
de deelnemers één voor één plaats nemen in de prachtige stoel op het podium en lazen zij
hun verhaal voor. Soms spannend, dan weer ontroerend of grappig. Alle finalisten lieten zich
van hun beste kant zien en de zaal zat vol enthousiasme te luisteren!
Een jury, bestaande uit leerlingen van groep 7 en 8, een leerkracht en een lid van de
Ouderraad, kreeg de lastige taak om te bepalen wie de winnaar was. De drie beste voorlezers
van de Griffioen hebben een boekenbon gekregen.
Sinterklaas
Op donderdag 5 december kwam Sinterklaas met zijn pieten de Griffioen bezoeken. Ditmaal
kwam hij met de BAK trein. Sinterklaas bracht met zijn pieten een persoonlijk een bezoek aan
elke klas van groep 1 t/m 5. Uiteraard had hij ook aan cadeautjes gedacht! De groepen 6 t/m 8
werden verrast met een bezoek van de Pieten, die de klassencadeaus meebrachten. Deze dag
zijn ook de zieke leerlingen van de Griffioen niet vergeten, zij werden aan huis verblijd met
een bezoekje én cadeautje van Piet. In de middag was er voor groep 1 t/m 5 een pietencircuit
in de Drie Linden
Voorafgaand aan het 5 decemberfeest mochten de kinderen van groep 1 t/m 5 pepernoten
bakken en zijn alle kinderen van de Griffioen getrakteerd op een sinterklaastraktatie.

IJs Jeu de Boules
Ook dit jaar waren er veel teams vanuit de Griffioen die deelnamen aan de activiteit ijs jeu de
boules op de schaatsbaan tijdens WinterWonderBeek. Het was een leuke, sportieve maar
vooral gezellige avond.
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Kerst
Elk jaar verzorgt de Ouderraad de aankleding voor de kerstviering op school. Ook dit jaar was
het schoolplein weer prachtig versierd met kerstbomen en lampjes. Na afloop van de
klassikale kerstviering kwam alle leerlingen en ouders op het schoolplein samen voor een
sfeervolle, gezamenlijke afsluiting.

Voorleesontbijt
Het voorleesontbijt is gehouden op woensdag 22 januari. In de ochtend hebben we een leuke
en gezellig ontbijt geregeld; melk, mini eierkoeken, mini krentenbollen, appels en bananen.
Dit ging er wel in bij de kinderen en er was bijna niets over. De kinderen hebben een gezellige
ochtend gehad.

Carnaval
Op vrijdag 21 februari werd het jaarlijkse carnavalsfeest gevierd op school. Groep 1 t/m 5
vierden carnaval op school, in de aula vond ook de finale van de playbackshow plaats. Groep 6
t/m 8 vierden carnaval in het scoutinggebouw. De leerlingen van de bovenbouw konden hier
de hele middag gezellig hossen op carnavalsmuziek. Voor iedereen was er ranja en chips
geregeld door de Ouderraad, de leerlingen konden dit zelf “bestellen” met de gekregen
consumptiebonnen. Uiteraard kon de Prins van Boemeldonck niet ontbreken op dit gezellige
feest. Hij heeft op beide locaties met de kinderen mee gefeest.

Afscheid groep 8
Het afscheid van groep 8 is dit jaar door de corona-pandemie wat anders verlopen dan andere
jaren. Er kon gelukkig een alternatief programma georganiseerd worden nadat bleek dat het
schoolkamp niet door kon gaan. De leerlingen van groep 8 mochten dit jaar op 7 juli een nacht
op school slapen. Onderdeel van deze avond/nacht was ook de jaarlijkse spooktocht. Deze
werd dit jaar in school georganiseerd. De OR heeft “het spoken” verzorgd in de aula. De
volgende ochtend kregen alle kinderen van groep 8 een heerlijk ontbijtje namens de OR.

Activiteiten die helaas niet konden plaatsvinden waren:








Goede doelendag
Pasen
Griffioendag
Sportdag
Modderdag
Overvliegen van groep 2 naar groep 3
Afscheidsavond groep 8
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Financieel overzicht schooljaar 2019-2020
Het afgelopen schooljaar hebben de leerlingen helaas minder kunnen genieten van leuke
activiteiten en lekkernijen door de Coronacrisis. Dit komt ook tot uiting in de financiële cijfers
met als gevolg dat het jaar wordt afgesloten met een positief resultaat. Dit geeft een
vertekend beeld omdat het juist de bedoeling is om op euro 0,- uit te komen of zelfs negatief
zodat er een aanspraak op het saldo van de rendementsrekening gedaan kon worden.
Resultatenrekening 2019-2020
Begroting
Bijdrage fotograaf
Ouderbijdrage
Inkomsten

Realisatie

Verschil

€ 600
€ 9.374
€ 9.974

€ 1.190
€ 9.203
€ 10.393

€ 590
€ -171
€ 419

Administratie- / bestuurskosten
Afscheid / kamp groep 8
Attenties
Bankkosten
Carnaval
Goede doelendag (1x in de 2 jaar)
Griffioendag / koningsspelen
Kerst
Klasse bijdrage
Lezen
Modderdag
Overig
Vervanging schoolreisje
Pasen
Sinterklaas
Sporten
Themadag
Vader- / moederdag
Verkeersexamen
Uitgaven

€ 50
€ 2.250
€ 50
€ 170
€ 700
€ 250
€1.000
€ 300
€ 1.200
€ 1.530
€ 50
€0
€0
€ 100
€ 2.400
€ 1.533
€ 1.000
€ 560
€ 190
€ 13.333

€7
€ 323
€ 160
€ 144
€ 455
€0
€0
€ 189
€ 993
€ 747
€0
€ -24
€ 912
€0
€ 2.250
€ 643
€ 1.815
€ 411
€ 180
€ 9.205

€ 43
€1.927
€ - 110
€ 26
€ 245
€ 250
€ 1.000
€ 111
€ 207
€ 783
€ 50
€ -24
€ 912
€ 100
€ 150
€ 889
€ -815
€ 149
€ 10
€ 4.128

Resultaat 2019-2020

€ -3.358

€ 1.188

€ 4.547
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Toelichting op het financieel resultaat 2019-2020
Inkomsten
De hogere inkomsten zijn wederom toe te schrijven aan een veel hogere bijdrage van de
schoolfotograaf omdat er meer foto’s zijn afgenomen door ouders.
Het betalingspercentage van de ouderbijdrage ligt lager dan voorgaand schooljaar, oorzaak
hiervan is dat er in maart door de start van de Corona crisis geen extra betalingsherinnering is
gestuurd. Er heeft dit jaar 86,5% van het totaal aantal leerlingen betaald ten opzichte van
95,1% voorgaand jaar.
Uitgaven
Een groot deel van de activiteiten zijn in de tweede helft van het schooljaar niet meer
doorgegaan wat heeft geleid tot minimale uitgaven ten op zichten van de begroting.
De grote activiteiten zoals Koningsspelen, Griffioendag, sportdag, kamp en goede doelendag
hebben helaas niet kunnen plaatsvinden.
Voor een grote activiteit in de Kinderboekenweek zelf (activiteit lezen) is te laat gestart met
de voorbereidingen waardoor het niet haalbaar is geweest hier een invulling aan te geven.
Voor het nieuwe schooljaar is dat nu wel tijdig opgepakt waardoor het in het vervolg zal
plaatsvinden.
Afgelopen schooljaar is er voor het eerst invulling gegeven aan een themadag. Dit is grootser
uitgepakt dan begroot om het thema ‘pesten’ beter aan te laten sluiten bij de individuele
groepen.
Als compensatie voor het wegvallen van het schoolreisje heeft de Ouderraad de leerlingen
getrakteerd op frietjes op het schoolplein. Normaal valt de activiteit schoolreisje niet onder de
ouderraad.
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 helaas niet
nodig geweest met name door de Coronacrisis.
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Balans 2019-2020
Activa

2019-2020

2018-2019

Betaalrekening
Spaarrekening
Kas

€ 3.231
€ 9.000
€ 110

€
662
€ 10.000
€
447

Nog te ontvangen bedragen

€

€

0

43

€ 12.341

€ 11.152

2019-2020

2018-2019

Eigen vermogen aanvang schooljaar
Resultaat schooljaar
Eigen vermogen einde schooljaar

€ 10.599
€ 1.188
€ 11.787

€ 10.294
€
305
€ 10.599

Gestalde gelden school

€

544

€

544

Nog te betalen bankkosten
Vooruit ontvangen bedragen

€
€

9
0

€
€

9
0

Passiva

€ 12.341

€ 11.152

Toelichting balans 2019-2020
Het positieve resultaat van schooljaar 2019-2020 van € 1.188,- heeft het Eigen Vermogen
doen toenemen.
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Begroting 2020-2021
Begroting
Bijdrage fotograaf
Ouderbijdrage
Inkomsten

€
€
€

0
8.705
8.705

Administratie- / bestuurskosten
Afscheid / kamp groep 8
Attenties
Bankkosten
Carnaval
Goede doelendag
Griffioendag / koningsspelen
Kerst
Klasse bijdrage
Lezen
Modderdag
Pasen
Overvliegen van groep 2 naar groep 3
Sinterklaas
Sporten
Themadag
Vader- / moederdag
Verkeersexamen
Uitgaven

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

50
2.250
50
150
500
250
1.000
300
1.200
1.530
50
100
50
2.400
1.498
1.000
600
350
13.333

Resultaat 2020-2021

€

- 4.623

Toelichting op de begroting 2020-2021
De post ‘ouderbijdrage’ is begroot op basis van een aantal van 520 leerlingen waarvoor de
ouderbijdrage wordt betaald. In eerste instantie geeft de begroting de indruk dat met een
negatief resultaat wordt afgesloten. Dit is realiseerbaar omdat een deel van de spaarrekening
bewust wordt ingezet en omdat schooljaar 2019-2020 met een positief resultaat (€ 1.188) is
afgesloten. De verhoging wordt met name ingezet om de themadag, de Kinderboekenweek en
de Griffioendag grootser te kunnen organiseren waarvoor extra geld (€ 4.623) van de
rendementsrekening wordt vrijgemaakt.
De ouderbijdrage blijft gehandhaafd op € 18,- voor het nieuwe schooljaar.
We hopen dat we de Coronacrisis en de gevolgen hiervan snel achter ons kunnen laten zodat
er weer veel leuke activiteiten georganiseerd kunnen worden voor alle leerlingen. De
ouderraad gaat de uitdaging aan om samen met leerkrachten en ouders creatieve oplossingen
te bedenken zodat zoveel mogelijk activiteiten kunnen plaatsvinden.
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Verslag van de kascommissie over het schooljaar 2019-2020
Ondergetekende, mevrouw M. Kavelaars en de heer P. Wijninga, beiden als leden van de
kascommissie benoemd in de vergadering van de ouderraad van 23 juni 2019, verklaren hiermede de
administratie en bescheiden van de Ouderraad van de Basisschool “de Griffioen” te hebben
gecontroleerd en in orde bevonden.
Zij hebben zich overtuigd van de banksaldi van de Rabobank betaalrekening per 31-07-2020, het
kassaldo per 31-07-2020 en het saldi van de Rabobank rendementsrekening per 31-07-2020.
Derhalve stellen zij voor vrijstelling te verlenen aan de penningmeester Veerle Hagen en Elise Vissers
voor het gevoerde geldelijke beheer van de ouderraad over het schooljaar 2019-2020.
Aldus opgemaakt en getekend te Prinsenbeek.
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