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Jaarverslag ouderraad



Ouderraad

Samenstelling:

Voorzitter: Michelle Wapenaar (t/m 5 nov 2020)

Rianne Kleijwegt (5 nov 2020 t/m 22 feb 2021)

Cheryl van Ginneken (interim vanaf 23 feb 2021)

Penningmeester: Melanie van Heezik (t/m einde schooljaar 2020/2021)

Secretaris: Cheryl van Ginneken

Overige leden: Kim Thies

Jordy Bernhart (30 sept 2020 t/m einde schooljaar 2020/2021)

Carina (22 sept 2020 t/m einde schooljaar 2020/2021)

Figen Genc Yurdem (vanaf 6 april 2021)

Dit schooljaar heeft wat wisseling van functies plaatsgevonden en zijn een aantal leden vertrokken.

Er is een oproep geplaatst op de Schoolpraatapp en de facebook pagina voor ouders door ouders

om nieuw leden te werven, waaronder een voorzitter en penningmeester.

Activiteiten

Om de ouders een indruk te geen waarmee de ouderraad zich bezig houdt, volgt hier een

opsomming van onze activiteiten. De ouderraad….

- vergadert minimaal 6x per schooljaar.

- behartigt de belangen van de ouders.

- bevordert de betrokkenheid van de ouders bij de school, roept ouders op voor 

het gezamenlijk versieren van de school.

- beheert de ouderbijdrage voor afscheid groep 8, sinterklaas- en kerstfeest, pasen,

Koningspelen en overige activiteiten.

- onderhoudt de contacten met de schoolfotograaf.

- regelt de organisatie van de avondvierdaagse

Al deze activiteiten worden besproken in de vergaderingen en taken worden

onderling verdeeld.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2020-2021 vastgesteld op € 25,00 per kind.

Coronavirus

Vanwege het Coronavirus zijn de activiteiten rondom Kerst en de Koningsspelen niet doorgegaan.

Het budget van Kerst is besteed aan een presentje (bakpakket) voor elke gezin.

het budget van de Koningsspelen is doorgeschoven naar volgend schooljaar.

Extra reservering komend schooljaar

Er stond nog een bedrag opgenomen voor IPC uitjes.

In overleg met de directie is besloten dat de kosten van de IPC uitjes

voortaan van de schoolrekening betaald moeten worden.

Besloten is om de reservering nu te laten staan voor komend schooljaar,

eventueel voor de opening van het nieuwe schoolgebouw of

een schoolreisje als dit weer mogelijk is.



Financieel jaaroverzicht 2020-2021

Balans

31-7-2021 31-7-2020

Activa € €

Liquide middelen 7.424,52 5.715,87

Sintkadootjes 2020/2021 (vooruitbetaald) 0,00 180,00

7.424,52 5.895,87

31-7-2021 31-7-2020

Passiva € €

Eigen vermogen 1.844,67 1.783,52

Voorziening sportkleding 525,00 350,00

Nog te betalen facturen Corpus 0,00 786,50

Reservering opening nieuwe gebouw 2021/2022 3.762,35 0,00

Extra reservering Koningsspelen 2021/2022 742,50 0,00

Nog te betalen afscheid groep 8 550,00 0,00

Reservering IPC uitjes 0,00 2.975,85

7.424,52 5.895,87



Exploitatieoverzicht 2020-2021

Inkomsten

Ouderbijdragen € 3.512,50 € 3.517,50

€ 3.512,50 € 3.517,50

Uitgaven

Kinderboekenweek € 50,00 € 0,00

Sinterklaas € 800,00 € 826,56

Kerst € 750,00 € 69,90

Pasen € 150,00 € 206,88

Koningsspelen € 742,50 € 742,50 Reservering

Afscheid groep 8 € 550,00 € 550,00 Reservering

Sportkleding € 175,00 € 175,00 Reservering

Bankkosten € 145,00 € 101,71

Diversen € 150,00 € 783,80

€ 3.512,50 € 3.456,35

Resultaat € 0,00 € 61,15

RealisatieBegroting


