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Jaarverslag Oudervereniging De Schakelouders 

Schooljaar 2015-2016 

 

Het schooljaar 2015-2016 begint de OR met een aantal nieuwe leden, te weten Margriet 
Buiten, Eline Roelofs en Ilona den Boer. Ilona den Boer gaat de rol van secretaris vervullen. 
 

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

Verkeer 
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. 
In juni jl. is er op de locatie Donken en Hoeven gebruik gemaakt van Streetwise van de 
ANWB. Dit programma bereidt alle kinderen op hun eigen maar ook leuke manier voor op 
het deelnemen aan het verkeer.  
Groep 8 van de Hoeven nam dit jaar een kijkje in de vrachtwagen. Met het project Veilig op 
weg (voorheen dode hoek spiegel) zijn ze bekend geraakt met hetgeen een chauffeur 
ervaart en hopen we dat zij door deze les nog veiliger op pad gaan. 
 
Sinterklaas 
De Sinterklaascommissie heeft in overleg met school besloten om de lijn van het 
Sinterklaasjournaal te volgen. Op vrijdag 4 december jl. hebben er een gezellig feest van 
gemaakt. Op de Hoeven kwam Sinterklaas en zijn pieten aan op een Quad en op de Donken 
met de benenwagen en zijn pieten op de step. 
Groep 5 t/m 8 genoten van een voorstelling in Orpheus uitgevoerd door de ASK. 
De voorbereiding van deze viering vergt veel inzet van de commissieleden. De mooie kado’s 
en een gezellige dag maakten het weer tot een geslaagd evenement. 

Kerst 
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. De kerstbomen die dit jaar in de lokalen 
klassen stonden zijn namens de OR aangeboden.  
Dit jaar is er gekozen voor een kerstontbijt, alle kinderen mochten een mooi, gezellig uitziend 
ontbijt meenemen op een feestelijk versierd bord. 
Tijdens de viering waren de lokalen sfeervol ingericht. Dank zij het enthousiasme van de 
commissie en de klassenouders is het een geslaagd kerstontbijt geworden. 

Carnaval 
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. 

Pasen 
Ook dit jaar verliep de Palmpasenoptocht voor de jongste leerlingen en Pasen prima volgens 
het plan van de commissie. Dit jaar is er een stuk door de wijk gelopen. 
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Schoolreisjes 
Groepen 1 en 2 van de Hoeven en groep 1 t/m 4 van de Donken zijn beide naar De 
Flierefluiter in Raalte geweest. Groepen 5 en 6 van de Hoeven zijn naar Megrapret in 
Lievelde geweest. 
Groepen 5 t/m 7 van de Hoeven zijn naar Toverland te Sevenum geweest en groepen 5 t/m 
7 van de Donken hebben zich vermaakt in Slagharen. Ook dit jaar waren de schoolreisjes 
weer vroeg in het jaar, in april. Het was weer een hoogtepunt voor alle leerlingen die mee 
zijn geweest en iedereen heeft genoten van een super fijne dag, die soepel is verlopen. 

Lief en Leed 
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 een ieder die dat nodig had. 

Vormsel/Communie 
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. 

Sportkleding 
De Schakelleerlingen zijn sportief en kwamen ook dit schooljaar weer in kleurige en frisse 
Sportkleding voor de dag tijdens de verschillende sporttoernooien. 

Avondvierdaagse 
De Avondvierdaagsecommissie ontving 222 aanmeldingen van enthousiaste lopers. Dit 
waren meer lopers dan vorig jaar. Herkenbaarheid, gastvrijheid en het gezamenlijk lopen 
waren voor de commissie belangrijke aandachtspunten. Helaas waren dit jaar de weergoden 
ons niet zo gunstig gezind, maar ondanks het weer hebben alle inspanningen geresulteerd in 
een gezellig en goed lopende vierdaagse. De bemanning van de posten en een attentie 
vanuit school werden bijzonder gewaardeerd. 

Schoolfotograaf 
Dit jaar was het 2e jaar als commissie: de Schoolfotograaf. Ook dit jaar is Angela Stouten 
gevraagd om de foto’s te maken op de Hoeven en Donken. Op de Hoeven vond deze plaats 
op 7, 8 en 9 maart jl. en op de Donken op 15 en 16 maart jl. Na evaluatie is er in overleg 
besloten om volgend jaar voor een andere schoolfotograaf te kiezen. 

Saskia Roeling heeft ook dit schooljaar haar rol als penningmeester goed en nauwkeurig 
verzorgd. De jaarrekening is 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 OR 2016-2017 heeft bij het verschijnen van dit jaarverslag 
plaatsgevonden, de commissies zijn gevormd en gezamenlijk met 3 nieuwe leden (Annemiek 
van Loosbroek, Samantha Gerritsen en Tamara Braamhaar, 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 2015-2016 
     

      

      

      

      

      

      Omschrijving Begroot 2015-2016 
 

Werkelijk 2015-2016 
 

Begroot 2016-2017 

      Inkomsten 2014-2015           

      Ouderbijdrage € 18.860,00 
 

€ 19.817,50 
 

€ 19.062,00 

Bijdragen Ameland 
  

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

 
€ 250,00 

 
€ 250,00 

Subsidie Gemeente Verkeer 
  

€ 0,00 
  Overige inkomsten 

  
€ 0,00 

  Rente Zakelijke spaarrekening € 50,00 
 

€ 54,66 
 

€ 50,00 

Rente Robecorekening 
  

€ 42,76 
  

      Totaal Inkomsten € 19.160,00   € 20.164,92   € 19.362,00 

      Uitgaven           

      Sinterklaas € 2.170,00 
 

€ 1.770,35 
 

€ 1.850,00 

ASK € 1.220,00 
 

€ 1.180,45 
 

€ 1.300,00 

Kerst € 558,00 
 

€ 474,98 
 

€ 567,00 

Carnaval € 222,00 
 

€ 71,88 
 

€ 228,00 

Pasen € 352,00 
 

€ 151,30 
 

€ 345,00 

Vormsel&Communie € 23,00 
 

€ 0,00 
 

€ 23,00 

Schoolreisje Groep 1,2 € 3.163,00 
 

€ 3.708,65 
 

€ 2.996,00 

Schoolreisje Groep 3,4 € 3.050,00 
 

€ 2.240,32 
 

€ 3.075,00 

Schoolreisje Groep 5,6,7 € 4.050,00 
 

€ 4.013,02 
 

€ 4.905,00 

Schoolreisje Groep 8 € 2.340,00 
 

€ 2.130,00 
 

€ 2.350,00 

Afsch. Groep 8 € 235,00 
 

€ 0,00 
 

€ 0,00 

Sport € 461,00 
 

€ 321,58 
 

€ 364,00 

Slotavond OR € 250,00 
 

€ 0,00 
 

€ 250,00 

Lief&Leed € 145,00 
 

€ 89,19 
 

€ 120,00 

Secretariaat/Algemeen € 230,00 
 

€ 175,21 
 

€ 280,00 

Onvoorziene uitgaven € 691,00 
 

€ 312,17 
 

€ 709,00 

      Totaal Uitgaven € 19.160,00   € 16.639,10   € 19.362,00 

      

      Mutatie Eigen Vermogen € 0,00   € 3.525,82   € 0,00 
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      Stand per 13 september 2015 
    

      Beginstand Zakelijke rekening € 586,91 
    Beginstand Spaarrekening € 8.424,84 
    Beginstand Robecorekening € 2.250,16 
    

      Stand per 22 augustus 2016 
    

      Eindstand Zakelijke rekening € 265,30 
    Eindstand Spaarrekening € 12.229,50 
    Eindstand Robecorekening € 2.292,93 
    

      Controle mutatie eigen vermogen 22 augustus 2016 
    

      Mutatie zakelijke rekening € -321,61 
    Mutatie Spaarrekening € 3.804,66 
    Mutatie Robecorekening € 42,77 
    

      Totaal mutatie EV berekend € 3.525,82 
    

      Totaal mutatie EV volgens jaarrekening € 3.525,82 
    

      Controle € 0,00 
    

      

      


