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Oudervereniging
Basisschool
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Ouderraad
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Beste ouders/verzorgers,
Voor u ligt het verslag van de Ouderraad (OR).
De OR vertegenwoordigt alle ouders/verzorgers van basisschool De Blokkendoos.
Het hele jaar door organiseren en ondersteunen wij allerlei activiteiten die onder
schooltijd plaatsvinden om het voor de kinderen nog leuker en interessanter te
maken. Wat dan ??
Hierover kunt u in dit jaarverslag lezen.
Het schooljaar is nu een paar weken bezig. Wij hebben onze eerste vergadering
gehad en de taken verdeeld. We zitten weer vol enthousiasme en nieuwe ideeën.
Doordat we samen taken verdelen, kun je zelf bepalen welke activiteit(en) je wilt
doen en hoeveel. Zo bepaal je dus ook zelf hoeveel tijd je aan de OR wilt besteden.
Dat is misschien fijn om te weten voor de ouders die nog twijfelen om ook bij de
OR te komen. We zijn nl. dringend op zoek naar nieuwe leden, omdat veel van ons de
kinderen in groep 7 of 8 hebben en dus de komende jaren de OR gaan verlaten.
Dus……kom erbij, meld u aan !!!
De beloning is heel veel stralende gezichtjes !!! Want de kinderen, daar doen we het
voor !!!
Alles wat we doen kunnen we natuurlijk niet zonder uw ouderbijdrage. Daarom is
het ook belangrijk dat u die betaalt. Waar wordt dat geld dan aan besteed ? Dat
kunt u verderop in dit verslag lezen.
Tenslotte wil ik u graag uitnodigen om bij onze jaarvergadering te zijn. Deze is op
maandagavond, 17 oktober om 20:00 uur in de aula van school.
Heel graag tot ziens,
Judith Bergmans,
Voorzitter Ouderraad
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Overzicht activiteiten
schooljaar 2015 - 2016
Het afgelopen jaar zijn de leden van de ouderraad 7 keer bij elkaar geweest om te
vergaderen. Naast vaste agendapunten als het verslag van de vorige keer,
mededelingen vanuit het team en bespreken van ingekomen post wordt onder
andere gesproken over de activiteiten die binnenkort plaatsvinden en worden
festiviteiten die net voorbij zijn geëvalueerd.
Onderstaand volgt een overzicht van wat de ouderraad, vaak in samenwerking met
de leerkrachten, het afgelopen schooljaar allemaal heeft gedaan.
September
Bij het maken van de schoolfoto's heeft de ouderraad ervoor gezorgd dat iedereen
op tijd op de juiste plaats was. Daarnaast zijn er de nodige veters gestrikt,
snoeten gepoetst en haren gekamd.
Oktober
De eerste kledinginzameling van het schooljaar. De ouderraad zorgt ervoor dat
iedereen op de hoogte wordt gebracht van de data waarop de kleding wordt
opgehaald. Bij deze willen we alle ouders bedanken voor het inleveren van deze oude
kleding etc. Het geld wat hiermee verdiend is komt natuurlijk ten goede aan de
kinderen.
December
Een van onze werkgroepen ondersteunt Sinterklaas en zijn Pieten, en zorgt ervoor
dat zij op een leuke manier onthaald worden en dat ieder kind in de onderbouw een
kadootje krijgt. Ook het surprisegeld voor de bovenbouw wordt door ons verzorgd.
Er is weer een actie gehouden voor de voedselbank. Ook deze is door ons
gecoördineerd.
Daarna was het tijd voor de kerstviering. Samen met het team en verschillende
ouders is er een gezellige avond van gemaakt.
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Februari
Er is weer volop gefeest met carnaval. Vanwege het grote succes van de voorgaande
jaren was er voor de bovenbouw weer een optocht door de wijk. Het werd een mooi
feest met veel toeschouwers. Ook het na afloop weer schoonmaken van de aula is
iets wat de ouderraad samen met de versiergroep en het team op zich genomen
heeft.
Maart
De leerlingen van groep 8 slaagden allemaal voor het EHBO-examen, en werden als
beloning door ons van cake en ranja voorzien.
April
Er werd weer kleding ingezameld door Reshare. Verder was er de jaarlijkse
bloemenactie. Dit jaar kon er weer uit 6 verschillende soorten/kleuren bloemen
gekozen worden. De bloemenactie wordt volledig gecoördineerd door de ouderraad.
De opbrengst wordt uiteraard helemaal aan activiteiten en materiaal voor de
kinderen besteed. Dit jaar is er onder andere geld naar het opknappen van de
speelplaats en naar het jaarboek gegaan.Op 22 april heeft de school weer
meegedaan aan de koningsspelen. Ook hier hebben wij ons steentje bijgedragen.
Mei
De kinderen van groep 7 deden verkeersexamen. Bij deze nogmaals dank voor de
ouders die mee gepost hebben. Uiteraard hebben wij alle kinderen na afloop op
limonade en cake getrakteerd.
Wij hebben het Loonse Avondvierdaagse Comité gesteund met de inschrijvingen,
het verspreiden van de stempelkaarten en het uitdelen van de medailles op
donderdagavond.
Juli
De laatste maand was meteen één van de drukste. Er waren groepsuitjes en het
afscheid van groep 8. Er is weer gezorgd voor een leuk bedankje voor alle
hulpouders. Verder werd het jaarboek gepresenteerd. Dit is deels gefinancierd
vanuit de opbrengst van de bloemenactie. We hebben ondersteuning geboden bij
het organiseren van het afscheidsfeest voor juffrouw Sophie. Ook hebben we
afscheid genomen van een paar van onze leden die jarenlang veel tijd en energie in
de ouderraad gestoken hebben.
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Financieel jaarverslag 2015 – 2016
en begroting 2016 – 2017
Begroting
2015/2016

Realiteit
2015/2016

Begroting
2016/2017

6.100,00
1.200,00
5.000,00
100,00
400,00
€ 12.800,00

5.800,50
1.830,00
5.844,30
61,40
117,00
€ 13.653,20

6.000,00
1.500,00
5.600,00
50,00
250,00
€ 13.400,00

1.500,00
1.350,00
800,00
300,00
2.700,00
400,00
300,00
300,00
300,00
3.400,00
1.450,00
€ 12.800,00

1.493,26
1.325,22
520,96
238,05
2.439,10
201,94
171,61
352,74
284,39
3.691,28
2.934,65
€ 13.653,20

1.500,00
1.350,00
800,00
300,00
2.600,00
400,00
300,00
300,00
300,00
3.700,00
1.850,00
€ 13.400,00

Baten
ouderbijdrage
advertenties jaarboek
opbrengst bloemen
rente
kledinginzameling
totale baten

Lasten
produceren jaarboek
sinterklaas
kerstmis
carnaval
schoolreisjes
eindfeest groep 8
bedankjes hulpouders
diversen
kosten bestuur
kosten bloemen
overschot
totale lasten
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Balans

01/08/2016

01/08/2015

97,50
3.982,47
12.995,96

368,15
3.497,01
12.934,56

€ 17.075,93

€ 16.799,72

6.008,79
0,00
10.730,40
336,74
0,00

5.563,90
1.579,55
9.516,63
0.00
139,64

€ 17.075,93

€ 16.799,72

ACTIVA
kas
Rabo courant
Rabo spaar

PASSIVA
EV ouderraad
EV overblijven
EV bloemen
EV jaarboek
crediteuren

7

Ouderraad
De Blokkendoos

Verslag jaarvergadering
d.d. 19 oktober 2015
Aanwezig: Judith Bergmans, Corina Fransen, Debby Janssen, Netty Langius,
Aad Schaareman, Monique Schapendonk, Debby Simons, Katja Stam,
Arianne Vermeer, Pascalle Vermeulen, Joke Versluis, Lia Vromans,
namens de MR Bernadette van den Elzen, Cindy Hendriks en Ria Verbeek, namens
het team Nick de Lange, Paula Jansma en Sophie van Opstal, en 1 ouder
Afwezig met kennisgeving: Manon Ligtvoet, Liesbeth Schapendonk,
Fabienne Schellekens en Claudia Smulders

1. Opening
Judith opent de vergadering en heet iedereen welkom. Manon, Liesbeth, Fabienne
en Claudia zijn verhinderd. Caroline van Lier heeft laten weten dat zij verhinderd
is, maar zij wil iedereen bedanken voor de inzet.
Er zijn vier ouders aanwezig, waarvan er drie lid zijn van de MR. Hun aanwezigheid
wordt erg op prijs gesteld.
Net zoals vorig jaar wordt besloten om uit het feit dat er niet meer ouders zijn te
concluderen dat het vertrouwen in de ouderraad groot is.

2. Verslag jaarvergadering d.d. 6 oktober 2014
Er zijn geen opmerkingen over dit verslag.

3. Jaarverslag 2014 - 2015
Judith neemt het jaar kort door. Het is een mooi jaar geweest, met als hoogtepunt
de viering van het 40-jarig bestaan van de school. De excursie naar de Voedselbank
is niet apart genoemd in het verslag, maar heeft duidelijk indruk gemaakt op de
kinderen. In het verslag wordt gesproken over 3 kledinginzamelingen, maar dit zijn
er 2 geweest.
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4. Financieel verslag
Aad belicht de highlights van het financieel verslag.
Het overschot bedraagt ruim 2.000. Dit komt voornamelijk door de opbrengst van
de bloemenacties, er is meer verkocht dan van tevoren ingeschat.
De ouderbijdrage is weer in zijn geheel geïnd.
Voor het jaarboek zijn meer advertenties verkocht dan verwacht waardoor er
minder bijgelegd hoefde te worden, waarvoor de complimenten voor de werkgroep.
Voor de kerstviering is geïnvesteerd in een aantal dingen, waardoor iets meer is
uitgegeven dan gepland. De begroting voor het lopende jaar is iets te hoog, dit
moet 650 zijn.
De lichtinstallatie wordt pas in dit schooljaar betaald en dus komend jaar
verrekend.
Het Eigen Vermogen overblijven is afgenomen, dit bedrag is besteed bij de viering
van het 40-jarig bestaan. Er is, als kadootje van de Ouderraad, nieuw
buitenspeelgoed gekocht voor alle groepen en de frietjes voor tussen de middag
zijn ermee bekostigd.

5. Inning ouderbijdragen 2015 - 2016
Vandaag is er een herinnering weg gedaan naar alle ouders die nog niet betaald
hebben. Vaak zijn zij het gewoon vergeten. Geopperd wordt om een directe link
vanuit de mail te maken. Dit kost echter veel tijd, vooral in verhouding tot de tijd
die het kost om een herinnering te sturen.
Over twee weken volgt er nog laatste aanmaning voor degenen die dan nog niet
betaald hebben, en daarna gaat er eventueel gebeld worden.

6. Rondvraag
- Sophie meldt dat het buitenspeelgoed hier en daar wel aan vernieuwing of
aanvulling toe is. Dit wordt ingepland voor het komend voorjaar.
- Bernadette meldt dat zij de secretariaatswerkzaamheden wel wil overnemen. Op
dit aanbod wordt dankbaar ingegaan.
- de natuurtuin bij de kleuters moet opgeknapt worden. De takken bij het klimrek
worden deze week weggehaald. Er wordt dit schooljaar naar de hele tuin gekeken.
- Nick bedankt iedereen hartelijk voor de inzet. De samenwerking verloopt erg
prettig.
9

Ouderraad
De Blokkendoos

- Joke had zich ook willen melden voor het secretariaat, maar laat het graag aan
Bernadette over.
Judith meldt dat het erg prettig is dat Nick altijd aanwezig is bij de Ouderraadvergaderingen. Het korte lijntje werkt goed. Verder bedankt ze alle aanwezigen
voor hun komst, zij zijn van harte welkom om bij de reguliere vergadering te
blijven.
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Vergaderdata Ouderraad
2016 – 2017
In het schooljaar 2016/2017 komt de Ouderraad op de volgende data bijeen:

maandag 12 september 2016
maandag 17 oktober 2016

inclusief jaarvergadering, locatie: aula

maandag 28 november 2016
maandag 23 januari 2017
maandag 13 maart 2017
maandag 15 mei 2017
maandag 26 juni 2017

Alle vergaderingen zijn in de teamkamer van school, tenzij anders vermeld.
Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur.
Deze vergaderingen zijn openbaar. Iedere ouder die hier graag bij aanwezig
wil zijn is van harte welkom. Daarnaast kunt u voor vragen en opmerkingen ook
altijd terecht bij onze leden. Tevens zijn wij bereikbaar via ons mailadres
ouderraad@bsdeblokkendoos.nl.
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Leden Ouderraad
Voorzitter:
Judith Bergmans
Mama van Yoea (groep 7), Sam en Matz
Werkgroepen: bedankjes hulpouders

Penningmeester:
Aad Schaareman
Papa van Tim (groep 7), Milou en Fleur
Werkgroep: ouderbijdrage

Secretaris:
Bernadette van den Elzen
Mama van Karlijn (groep 8), Tessa (groep 7),
Giedo (groep 5) en Meike (groep 4)
Werkgroepen: schoolplein
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Marijke Broeders
Mama van Thijs (groep 1) en Maxx
Werkgroepen: pasen, sportdag

Corina Fransen
Mama van Rens (groep 8), Jorn (groep 7) en Stijn
(groep 3)
Werkgroepen: carnaval, sinterklaas

Debby Janssen
Mama van Tijn (groep 4) en Cas (groep 2)
Werkgroepen: bloemenactie, eindfeest groep 8,
kerst
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Liesbeth Schapendonk
Mama van Cas (groep 8) en Gijs
Werkgroepen: redactie jaarboek, sportdag

Monique Schapendonk
Mama van Quincy (groep 4) en Nicky
Werkgroepen: sinterklaas, kerst, carnaval,
schoolplein, schoolreisjes

Fabienne Schellekens
Mama van Jasmijn (groep 6) en Romeé
Werkgroepen: fotograaf, kerst, voedselbank
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Claudia Smulders
Mama van Lotte (groep 8) en Daan
Werkgroepen: bloemenactie, carnaval, sportdag

Katja Stam
Mama van Niek (groep 7), Janneke en Roel
Werkgroepen: verkeer, avondvierdaagse

Arianne Vermeer
Mama van Rens (groep 7), Carolien en Hein
Werkgroepen: verkeer, eindfeest groep 8
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Pascalle Vermeulen
Mama van Lisa (groep 8) en Lotte
Werkgroepen: bedankjes hulpouders, fotograaf,
voedselbank

Lia Vromans
Mama van Frederieke (groep 6), Cathelijne (groep
4) en Madelon (groep 3)
Werkgroepen: kerst, bloemenactie, eindfeest
groep 8
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