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Jaarverslag Oudervereniging De Schakelouders 

Schooljaar 2017-2018 

Het schooljaar 2017-2018 begint de OR met een aantal nieuwe leden, te weten Natasja 
Smits, Marion Stroobant, Ralf Nuijten en Marianne Fluyt. 

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, 
vrijwilligers en Van Hest Tweewielers tijdens de jaarlijkse fietscontrole kritisch bekeken. Op 
18 en 22 juni jl. hebben de leerlingen van de groepen 1 t/m 8 gebruik gemaakt van het 
verkeersprogramma ANWB Streetwise, een praktisch, maar ook leuk en leerzaam 
verkeersprogramma. 
 
Sinterklaas 
Op vrijdag 1 december jl. was het weer zover en kwam de Sint ons weer bezoeken. Op de 
Hoeven is Sinterklaas met loeiende sirene gebracht door de Brandweer en op de Donken 
kwam Sint met zijn pieten in een grote blauwe legertruck aan. 
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. Ook dit jaar is er weer gekozen voor een 
kerstdiner. 
Vele keukenprinsen en prinsessen zorgden voor een heerlijk buffet in elke groep. Tijdens de 
viering waren de lokalen bijzonder knus ingericht. Met muziek, vuurkorven, 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. 
 
Carnaval 
Onze inkoopster heeft er weer voor gezorgd 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. 

Schoolreisjes 
Groepen 1 en 2 van de Hoeven zijn naar Het Land van Jan Klaassen in Braamt geweest en 
groepen 1 en 2 van de Donken naar Megapret te Lievelde. 
Groepen 3 en 4 van de Hoeven zijn naar Hof van Eckberge te Eibergen geweest en 
groepen 3 en 4 van de Donken hebben zich vermaakt bij het Dinoland te Zwolle. 
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Groepen 5 t/m 7 van zowel de Hoeven alsmede de Donken hebben zich vermaakt bij 
Hellendoorn. 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. Groep 8 is in juni op kamp geweest naar 
Ameland. 
 
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 
Dit jaar heeft er geen Avondvierdaagse plaatsgevonden. 
De organisatie van de Ugchelse Avondvierdaagse heeft aangegeven dat zij het op 
organisatorisch gebied niet tijdig hebben kunnen realiseren zoals men al jaren gewend is van 
hun. 

Schoolfotograaf 
Na een goede samenwerking vorig jaar is ook dit jaar weer gekozen voor Foto Koch uit 
Eemnes. Op de Hoeven vond het maken van de foto’s plaats op 8 en 9 mei jl. en op de 
Donken op 20 maart jl.  

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 2018-2019 heeft bij het verschijnen van dit jaarverslag 
plaatsgevonden, de commissies zijn gevormd en gezamenlijk met 4 nieuwe leden 
(Jacqueline van Bruggen, Ciska Jonges, Madelon Bijsterbosch en Daniëlle Möhring), met 
nieuwe ideeën, kunnen we aan de slag om er met zijn allen een fantastisch jaar van te 
maken! 
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Omschrijving Begroot 2017-2018  Werkelijk 2017-2018  Begroot 2018-2019 

      

Inkomsten            

      

Ouderbijdrage € 18.689,00  € 18.230,01  € 18.198,00 

Bijdragen Ameland   € 0,00   

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

Subsidie Gemeente Verkeer   € 0,00   

Overige inkomsten   € 0,00   

Rente Zakelijke spaarrekening € 25,00  € 16,67  € 25,00 

Rente Robecorekening   € 0,49   

      

      

      

Totaal Inkomsten € 18.964,00   € 18.247,17   € 18.473,00 

      

Uitgaven           

      

Sinterklaas € 1.663,00  € 1.987,47  € 1.659,00 

ASK € 1.470,00  € 1.226,30  € 1.330,00 

Kerst € 532,00  € 314,55  € 473,00 

Carnaval € 221,00  € 66,78  € 151,00 

Pasen € 263,00  € 163,70  € 254,00 

Vormsel&Communie € 23,00  € 0,00  € 23,00 

Schoolreisje Groep 1,2 € 3.010,00  € 3.284,91  € 2.841,00 

Schoolreisje Groep 3,4 € 3.316,00  € 2.570,42  € 3.266,00 

Schoolreisje Groep 5,6,7 € 4.812,00  € 3.583,08  € 5.036,00 

Schoolreisje Groep 8 € 2.570,00  € 2.495,00  € 2.320,00 

Afsch. Groep 8 € 0,00  € 0,00  € 0,00 

Sport € 361,00  € 0,00  € 358,00 

Slotavond OR € 250,00  € 0,00  € 150,00 

Lief&Leed € 120,00  € 124,88  € 140,00 

Secretariaat/Algemeen € 290,00  € 243,94  € 415,00 

Onvoorziene uitgaven € 63,00  € 0,00  € 57,00 

   € 0,00   

Totaal Uitgaven € 18.964,00   € 16.061,03   € 18.473,00 

      

      

Mutatie Eigen Vermogen € 0,00   € 2.186,14   € 0,00 
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Stand per 22 augustus 2017     

      

Beginstand Zakelijke rekening € 638,41     

Beginstand Spaarrekening € 14.761,31     

Beginstand Robecorekening € 2.298,75     

      

Stand per 26 augustus 2018     

      

Eindstand Zakelijke rekening € 758,04     

Eindstand Spaarrekening € 16.777,98     

Eindstand Robecorekening € 2.299,24     

Eindstand kas (contant) € 49,35     

      

Controle mutatie eigen vermogen 26 augustus 2018     

      

Mutatie zakelijke rekening € 119,63     

Mutatie Spaarrekening € 2.016,67     

Mutatie Robecorekening € 0,49     

Mutatie kas (contant) € 49,35     

      

Totaal mutatie EV berekend € 2.186,14     

      

Totaal mutatie EV volgens jaarrekening € 2.186,14     

      

Controle € 0,00     

      

      
 


