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Jaarverslag Oudervereniging De Schakelouders 

Schooljaar 2013-2014 

 

Sinds de start van dit schooljaar is Marlous van Loosbroek (teamlid en locatieleidster van de 

Muntersdonk) aanwezig bij elke vergadering van de Oudervereniging. Een welkome aanvulling op een 

constructieve samenwerking tussen het team en de Oudervereniging! 

Belangrijke wijziging ten opzichte van vorig jaar is dat de zogenaamde kartrekkersrol voor vele 

commissies weer een rol is van de teamleden. Dit was voor zowel onze leden in de commissies als 

voor - zeker de nieuwe - teamleden wennen. Soms schepte onduidelijkheid, onder andere over het 

nemen van initiatief en het dragen van verantwoordelijkheid, enige verwarring. Dat dit niet altijd geheel 

vlekkeloos verliep, kon we voorzien. Door vooral elkaar aan te spreken en elkaar erop te attenderen 

wanneer een bepaalde verwachting niet waargemaakt werd, zijn toch vele activiteiten met een enorme 

inzet van de betrokkenen soepel verlopen. 

Al geruime tijd waren we op de hoogte van het feit dat Dorine ter Horst dit schooljaar voor het laatst 

als voorzitter zou deelnemen. Begin van het schooljaar is afgestemd dat Marleen Zandbergen deze rol 

vanaf september 2014 overneemt en Sylvia Tiemens in haar plaats de functie van vicevoorzitter 

vervult. Gedurende dit schooljaar hebben zij regelmatig deze rol waargenomen. In verloop van dit 

schooljaar werd ook duidelijk dat Mirjam Spataru, Marjo Jonkman, Ingrid Vos en onze penningmeester 

Richard Visser hun taken neerlegden. Tijdens een gezellige avond hebben we hen allen hartelijk 

bedankt voor de vele jaren dat zij zich ingezet hebben voor de Oudervereniging. Het nodige 

netwerken heeft ertoe geleid dat we uiteindelijk in totaliteit 8 aanmeldingen voor nieuwe leden 

ontvingen. 

Hieronder een overzicht van de activiteiten waarvoor door verschillende commissies veel werk verzet 

is. 

Het enthousiasme voor deelname aan de actie Schoenmaatjes nam ook dit jaar af, met name op 

locatie Hoeven. Op locatie Hoeven zijn 42 dozen ontvangen, op de Donken zijn 36 dozen ingeleverd. 

Van ouders ontvingen een terugkoppeling dat het bedrag per doos (verzendkosten en inhoud) relatief 

hoog is en de periode niet heel gunstig is. Dat maakt dat wellicht een mogelijk ander goed doel 

overwogen wordt. Toch werden 78 minderbedeelde kinderen elders in de wereld dit jaar verblijd met 

vrolijk gekleurde en mooi ingepakte schoenendozen. 

De fietsen van groep 3 t/m groep 8 werden eind oktober door de werkgroep Verkeer en andere 

vrijwilligers tijdens de jaarlijkse fietscontrole kritisch bekeken. Dit jaar volgens het nieuwe programma 

Lightwise waarbij veel ondersteuning geboden werd door de ANWB in de vorm van toolkits en 

publicatiemateriaal.  

In juni namen 35 leerlingen een kijkje in de vrachtwagen. Met dit project Veilig op weg (voorheen dode 

hoek spiegel) zijn deze scholieren bekend geraakt met hetgeen een chauffeur ervaart. 

Op de valreep voor de vakantie hebben we, net als twee jaar geleden,met beide locaties (4 en 7 juli) 

deel kunnen nemen aan het programma Streetwise. Eveneens een initiatief van de ANWB. Alle 

onderdelen dragen eraan bij dat de leerlingen verkeersituaties beter kunnen inschatten en hopelijk 

nog veiliger op pad gaan. 
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Sinterklaas kreeg dit jaar als thema luisterpiet. Hierbij is het Zapp-verhaal gevolgd. Groep 5 t/m 8 

werden genoten van een voorstelling in Orpheus uitgevoerd door de ASK. Vanwege de impact van 

Sint en Pieten op kinderen vraagt de voorbereiding van deze viering veel inzet van de 

commissieleden. Bij de organisatie van dergelijke belangrijke activiteiten zien we vaker dat niet alles 

even soepel verloopt en dat het met elkaar communiceren essentieel blijft. De mooie kado’s en een 

gezellige dag maakten het weer tot een geslaagd evenement. 

Nog een hoogtepunt in december is de Kerstviering. Na Sint stonden de mooie bomen weer vlot te 

pronken en blinken in de lokalen en hallen. Namens de OR is zijn boeken aangeboden in plaats van 

een kadootje per kind. Dit werd door de leerkrachten positief ontvangen. Vele keukenprinsen en          

–prinsessen zorgden voor een heerlijk buffet in elke groep. Tijdens de viering waren de lokalen 

bijzonder knus ingericht. Het gezamenlijk zingen laten we volgend jaar vervallen, maar met muziek, 

vuurkorven, kerststol, warme chocolademelk en glühwein was het een en al gezelligheid op de 

schoolpleinen. Het enthousiasme van de commissie en de klassenouders maakte ook dit een 

geslaagd middag/avond. 

We waren weer een goede klant bij onze huisleverancier en onze inkoopster zorgde ervoor dat ook bij 

het Carnavalsfeest het niemand ontbrak aan lekker eten en drinken. 

Dit jaar bezocht locatie Donken de Matenhof. De opstart en het contact met de Matenhof verliepen 

minder soepel. Desalniettemin ontsnapten de Palmpasenoptocht voor de jongste leerlingen en Pasen 

niet aan de aandacht van de commissieleden.  

In de periode tussen 15 mei en 5 juni genoten de groepen 1 t/m 7 van nog een jaarlijks hoogtepunt; 

het Schoolreisje! Bussen, genoeg eten en drinken, genoeg mensen; een hele puzzel om alles 

geregeld te krijgen. Van Kalkar tot Harderwijk was De Schakel herkenbaar aanwezig en kunnen de 

leerlingen terugkijken op een fijne dag. 

Een bewogen jaar met vele gelukkige, maar ook droevige gebeurtenissen. De leden van de Lief en 

Leed-commissie waren telkens attent met het versturen van kaartjes, even een bezoekje of een leuk 

presentje voor eenieder die dat nodig had. 

Het aantal leerlingen dat opgaat voor de Eerste Heilige Communie en Vormsel neemt af, maar 

ontsnappen zeker niet aan de aandacht van de Oudervereniging. Ook dit jaar is weer een passend 

presentje uitgereikt. 

De Schakelleerlingen zijn sportief en kwamen ook dit schooljaar weer in kleurige en frisse 

Sportkleding voor de dag tijdens de verschillende sporttoernooien. 

De Avondvierdaagsecommissie ontving maar liefst circa 140 aanmelding van enthousiaste lopers. Er 

werden enkele veranderingen aangebracht waaronder de medaille-uitreiking op de verzamelplaats. 

Herkenbaarheid, gastvrijheid en het gezamenlijk lopen waren voor de commissie belangrijke 

aandachtspunten. De weergoden waren ons zo medio juni goed gestemd en alle inspanningen 

resulteerden in een gezellig en goed lopende vierdaagse. De bemanning van de posten en een 

attentie vanuit school werden bijzonder gewaardeerd. 

Het Schoolpleinfeest is geen specifieke commissie binnen de Oudervereniging. Desondanks kon het 

team weer rekenen op assistentie van enthousiaste leden. 

 

Voor het laatst dit schooljaar door onze trouwe penningmeester verzorgd. Echter, ook dit jaar weer is 

de financiële administratie en situatie door hem gedegen verwerkt en beheerd. De jaarrekening is 
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opgemaakt, door de kascommissie nagekeken en ook door de leden unaniem goedgekeurd en 

afgesloten. 

De aanwezigheid van een teamlid tijdens onze vergaderingen, maakt dat de lijnen kort zijn en we 

elkaar eenvoudig weten te vinden. Toch blijkt het eveneens zinvol om periodiek een overleg te hebben 

tussen het Dagelijks Bestuur van de Oudervereniging en de schooldirectie ten aanzien van de 

lopende zaken. De leden van de Oudervereniging beschouwen deze besprekingen als een belangrijke 

schakel tussen het schoolbestuur en de Oudervereniging.  

Terugblikkend kunnen we stellen dat ook dit jaar een bewogen jaar was met vele zeer geslaagde 

activiteiten voor alle leerlingen! Telkens blijkt dat in onderling overleg vele ideeën ontstaan, zaken 

goed voorbereid worden en een nog betere uitvoering plaatsvindt! Door te evalueren kunnen we ons 

blijvend verbeteren.  

De eerste vergadering van de Oudervereniging heeft bij het verschijnen van dit jaarverslag 

plaatsgevonden, de commissies zijn gevormd en gezamenlijk met zes nieuwe leden met nieuwe 

ideeën, kunnen we aan de slag om er met z’n allen een fantastisch jaar van te maken! 
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Jaarrekening 2013-2014 

 

 
 

    

      

      Omschrijving Begroot 2013-2014 
 

Werkelijk 2013-2014 
 

Begroot 2014-2015 

      Inkomsten 2013-2014           

      Ouderbijdrage € 17.625,00 
 

€ 16.984,88 
 

€ 18.525,00 

Bijdragen Ameland 
  

€ 0,00 
  Cultuurbudget (ASK) € 250,00 

 
€ 0,00 

 
€ 250,00 

Subsidie Gemeente Verkeer 
  

€ 0,00 
  Retour voorschotten 

  
€ 53,68 

  Overige inkomsten 
  

€ 0,00 
  Rente Zakelijke spaarrekening € 100,00 

 
€ 68,33 

 
€ 100,00 

Rente Robecorekening 
  

€ 24,13 
  

      Totaal Inkomsten € 17.975,00   € 17.131,02   € 18.875,00 

      Uitgaven           

      Sinterklaas € 1.495,00 
 

€ 1.372,77 
 

€ 1.541,00 

ASK € 1.100,00 
 

€ 959,50 
 

€ 1.064,00 

Kerst € 1.018,00 
 

€ 834,28 
 

€ 1.058,00 

Carnaval € 208,00 
 

€ 75,21 
 

€ 208,00 

Pasen € 414,00 
 

€ 357,40 
 

€ 434,00 

Vormsel&Communie € 18,00 
 

€ 0,00 
 

€ 18,00 

Schoolreisje Groep 1,2 € 3.138,00 
 

€ 3.374,00 
 

€ 3.138,00 

Schoolreisje Groep 3,4 € 2.925,00 
 

€ 2.816,85 
 

€ 2.925,00 

Schoolreisje Groep 5,6,7 € 3.950,00 
 

€ 3.228,00 
 

€ 3.950,00 

Schoolreisje Groep 8 € 2.140,00 
 

€ 1.880,00 
 

€ 2.140,00 

Afsch. Groep 8 € 185,00 
 

€ 0,00 
 

€ 275,00 

Sport € 523,00 
 

€ 275,00 
 

€ 458,00 

Slotavond OR € 200,00 
 

€ 0,00 
 

€ 250,00 

Lief&Leed € 395,00 
 

€ 8,25 
 

€ 145,00 

Secretariaat/Algemeen € 195,00 
 

€ 155,11 
 

€ 195,00 

Onvoorziene uitgaven € 271,00 
 

€ 0,00 
 

€ 1.076,00 

Kosten BBQ 2012 
  

€ 0,00 
  Overboeking naar Zakelijke 

Spaarrekening 
  

€ 0,00 
  Terug te ontvangen 

     

      Totaal Uitgaven € 18.175,00   € 15.336,37   € 18.875,00 

      Mutatie Eigen Vermogen € -200,00   € 1.794,65   € 0,00 
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      Stand per 3 september 2013 
    

      Eindstand Zakelijke rekening € 333,63 
    Beginstand Spaarrekening € 5.801,02 
    Beginstand Robecorekening € 2.226,03 
    

      Stand per 10 september 2014 
    

      Eindstand Zakelijke rekening € 2.035,82 
    Eindstand Spaarrekening € 5.869,35 
    Eindstand Robecorekening € 2.250,16 
    

      Controle mutatie eigen vermogen 10 september 2014 
    

      Mutatie zakelijke rekening € 1.702,19 
    Mutatie Spaarrekening € 68,33 
    Mutatie Robecorekening € 24,13 
    

      Totaal mutatie EV berekend € 1.794,65 
    

      Totaal mutatie EV volgens 
jaarrekening € 1.794,65 

    

      Controle € 0,00 
     


