
 
 

Nieuwsbrief Ouderraad De Schakel – september 2021 
 

 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Hieronder leest u een aantal belangrijke zaken namens de Ouderraad (OR): 

 
 De vaststelling van het bedrag en de inning van de ouderbijdrage & 

schoolreisbijdrage;  
 Informatie over de Algemene Ledenvergadering en; 
 Openstaande vacatures binnen de OR. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de OR en het dagelijks bestuur van de OR, 

 
Natasja Smits, voorzitter OR 
Chantal de Grutter en Martijn de Glopper, directie De Schakel 
 
 

Verantwoording begroting 2020-2021 & vaststelling ouderbijdrage en 
schoolreisgeld 2021-2022 

Komende week zal de penningmeester van de Ouderraad de realisatie van de begroting 
2020-2021 opmaken en voorleggen aan de directie en MR van De Schakel. Zodra deze door 
de MR is goedgekeurd zal de realisatie met u worden gedeeld. 
 
Tevens wordt de begroting voor komend schooljaar opgesteld. Zoals vorig jaar met u is 
gedeeld en vastgesteld, wordt de vrijwillige ouderbijdrage en de schoolreisbijdrage 

losgekoppeld van elkaar. Dit schooljaar vindt er geen verhoging plaats van beide bedragen: 
- Ouderbijdrage groep 1 t/m 8: 25,00 euro 
- Schoolreis groep 1 t/m 6: 25,00 euro 
 
Haps groep 7 & schoolkamp groep 8  
De Ouder- & schoolreisbijdrage die tot 2019 werd betaald door ouders, werd besteed aan de 

schoolreis van groep 7 en een deel aan het kamp van groep 8. 

Deze bedragen worden vanaf dit schooljaar niet meer aan de ouders via de 
schoolreisbijdrage gevraagd, maar worden direct geïnd voor Haps en het Kamp. Dit zorgt dat 
het bedrag voor het schoolkamp hoger is, met de wetenschap dat u niet langer betaalt voor 
de schoolreis.  
De kosten voor beide kampen: 
- Hapskamp groep 7: 85,00 euro 
- Kamp groep 8: 125,00 euro in 2022, 135,00 euro vanaf 2023. 

(De OR draagt jaarlijks een klein, eerder gespaard deel bij aan het kamp van groep 8. In 
2022 is dat 20 euro, de jaren daarna 10 euro per leerling.) 
 
Data inning bedragen 
De verschillende bedragen worden vanaf dit schooljaar op vaste momenten geïnd: 
 

Begin oktober: inning ouderbijdrage (groep 1 t/m 8) 
Begin maart: inning schoolreisgeld (groep 1 t/m 6) 
Begin april: inning geld Hapskamp (groep 7) 
Mei/juni: inning geld schoolkamp (groep 8) 
 
Alle bedragen worden via Parro – Schoolkassa geïnd, m.u.v. een klein deel van het 
schoolkampgeld. 

 
 



 

 

Algemene ledenvergadering (ALV) 
Met de beëindiging van de Oudervereniging en de doorstart als Ouderraad, is de verplichting 
komen te vervallen dat er jaarlijks een Algemene Ledenvergadering is. De Ouderraad heeft 
immers geen leden. 
Wel is de OR verplicht om jaarlijks verantwoording af te leggen aan alle ouders. Zij stellen 
een jaarverslag op, verantwoorden de uitgegeven gelden (realisatie begroting) en 

presenteren de nieuwe begroting. Indien nodig wordt gestemd over de vaststelling van de 

ouderbijdrage en schoolreisbijdrage, mits het bedrag verandert. 
 
Woensdag 6 oktober ’21 staat oorspronkelijk een ALV gepland. De ervaring leert dat daar 
bijzonder weinig tot geen ouders op af komen. Om die reden zal de fysieke vergadering niet 
doorgaan.  
 

Op 25 oktober vergadert de MR en zal zij de realisatie ’20-’21 en begroting ’21-’22 bekijken 
en vaststellen. Bij de nieuwsbrief van oktober ontvangt u de vastgestelde begrotingen. 
 
Wilt u n.a.v. de realisatie van afgelopen jaar of de begroting van komend jaar een gesprek 
met de directie en/of de penningmeester van de OR, dan kunt u dat per email aangeven aan 
Martijn de Glopper. 

 
 

 
Vacature Penningmeester 
De ouderraad KBS de Schakel (OR) is voor aankomend schooljaar op zoek naar een 
betrokken ouder die penningmeester wil en kan zijn. 
 

Taakomschrijving 
- Is medeverantwoordelijk voor het beheer van de bankzaken en de kas.  
- Fiatteert facturen en declaraties voor betaling.  
- Verzorgt de betalingen.  
- Verzorgt de boekhouding.  
- Stelt de jaarrekening en het financieel jaarverslag op voor goedkeuring door het bestuur, 
OR-leden, school en MR.  

- Stelt de jaarbegroting op voor vaststelling door de directie, de OR-leden en de MR. 
- Brengt dagelijks bestuur en school regelmatig op de hoogte van de financiële situatie. 

 
Ben je nieuwsgierig geworden naar de functie van Penningmeester en heb je belangstelling 
om lid te worden, dan kun je contact opnemen met Natasja Smits via 
misshappy1980@gmail.com of even binnenlopen bij Chantal de Grutter of Martijn de 

Glopper. 
Natuurlijk kun je ook altijd even mailen naar or@kbsdeschakel.nl.  

 
 
Vacature Vice-Voorzitter 
Ouderraad De Schakelouders (OR) is voor aankomend schooljaar op zoek naar een nieuwe 
Vice-voorzitter (m/v).  

(Bij voorkeur komend van Locatie Hoeven) 
 

De OR is een groep enthousiaste ouders die zich – op vrijwillige basis – actief inzet om op de 
school voor onze kinderen jaarlijks allerlei activiteiten te organiseren. 
De activiteiten worden door commissies gepland en georganiseerd. Eigenlijk altijd 
gezamenlijk met een of meerdere leerkrachten. We zijn betrokken bij onder andere Verkeer, 
Sinterklaas, Kerst, Pasen, Schoolreisjes en Avondvierdaagse. Veel activiteiten worden 

bekostigd vanuit de Ouderbijdrage. Ook de administratie, het beheer en verantwoording van 
de vrijwillige ouderbijdrage wordt verzorgd door de OR.  
De (volledige) OR vergadert ongeveer 7 keer per jaar in de avond op school. 
Een aantal vergaderingen worden bijgewoond door een van de directeuren van De Schakel. 
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De taken van de vice-voorzitter zijn: 
Het leiden van de vergaderingen met de OR leden (ca. 7x/ jaar) bij afwezigheid van de 
voorzitter. 
Samen met de voorzitter de contacten met de directeuren en het team onderhouden. 
En vormt samen met de voorzitter, de secretaris en de penningmeester het bestuur van de 
vereniging. De vice-voorzitter kan wel, maar hoeft geen deel te nemen aan werkgroepen 
(organisatie activiteiten).  

 
Spreekt een intensiever contact met school en schoolleiding je aan of wil je graag meer 
achter de schermen een bijdrage leveren, dan is een functie binnen het bestuur van de OR 
een uitgesproken mogelijkheid om dit te verwezenlijken. 
 
Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR en heb je belangstelling om vice-
voorzitter te worden, dan kun je natuurlijk altijd even mailen naar or@deschakel.nl, even 
binnenlopen bij Chantal de Grutter of Martijn de Glopper of spreek één van de OR-leden aan.  

 
Voor de functie van vice-voorzitter zijn leiderschap, discretie, diplomatiek handelen en 
integriteit belangrijke eigenschappen. Ook is het belangrijk om goed te kunnen luisteren en 
te kunnen motiveren om samen met de rest van de OR mooie resultaten neer te zetten.  
 
Vacature enthousiaste ouders/verzorgers (van locatie Donken) 

Ouderraad De Schakelouders (OR) is op zoek naar betrokken ouders/verzorgers (m/v) als 
nieuw lid. 
De OR is een groep enthousiaste ouders die zich – op vrijwillige basis – actief inzet om op de 
school voor onze kinderen jaarlijks allerlei activiteiten te organiseren. 
De activiteiten worden door commissies gepland en georganiseerd. Eigenlijk altijd 
gezamenlijk met een of meerdere leerkrachten. We zijn betrokken bij onder andere Verkeer, 
Sinterklaas, Kerst, Pasen, Schoolreisjes en Avondvierdaagse. Veel activiteiten worden 

bekostigd vanuit de Ouderbijdrage. Ook de administratie, het beheer en verantwoording van 
de vrijwillige ouderbijdrage wordt verzorgd door de OR.  
De (volledige) OR vergadert ongeveer 7 keer per jaar in de avond op school.  
 
Ben je nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR en heb je belangstelling om lid te 
worden, dan kun je natuurlijk altijd even mailen naar or@deschakel.nl, even binnenlopen bij 

Chantal de Grutter of Martijn de Glopper of spreek één van de OR-leden aan.  

 
Voor de functie stellen wij geen hoge eisen. Je bent handig en flexibel, hebt nieuwe ideeën, 
bent een aanpakker, en je beschikt over een gezonde dosis humor. Het ‘werk’ voor de OR is 
gezellig, veelzijdig en afwisselend in een enthousiast team. Voel je iets voor deze uitdaging, 
dan willen wij graag met je in contact komen! 


