Jaarverslag
2020-2021
Ouderraad Kerckeboschschool

Voorwoord
Beste ouders/verzorgers,

Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad (OR). De OR vertegenwoordigt alle
ouders/verzorgers van basisschool Kerckeboschschool.
Het hele jaar door organiseren en ondersteunen wij allerlei activiteiten die veelal onder
schooltijd plaatsvinden. Ons doel is om de periode op de Kerckeboschschool voor de
kinderen nog leuker en interessanter te maken. In het financieel verslag kunt u hier alles
over teruglezen alsmede de financiële onderbouwing ervan.
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Samenstelling Ouderraad
De ouderraad was in schooljaar 2020/2021 als volgt samengesteld:
● Bas Burggraaf (voorzitter)
● Joost Breggeman (penningmeester)
● Judith Moraal
● Marjolein Beukers
● Martijn Slieker
● Rebecca Gerritsen (namens school)
● Rein Simonis
● Renate Hezemans
● Renske van Vark (namens school)
● Tom Wagemakers
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Rol van de Ouderraad
De ouderraad dient als klankbord voor en door ouders/verzorgers, de directie, het team
en de MR. Een van de speerpunten in relatie tot samenwerking met alle betrokkenen, is
het item “ouderbetrokkenheid”. Dit item staat centraal op onze OR agenda. Als OR
denken wij o.a. mee hoe de ouderbetrokkenheid ten aanzien van het leren en het
onderwijs vergroot kan worden. Verder is de ouderraad betrokken bij actieve
ondersteuning van allerlei activiteiten voor en door onze kinderen, voert zij overleg met
de schoolleiding en enthousiasmeert zij ouders/verzorgers om deel te nemen aan
activiteiten. Wij zetten ons ieder jaar met veel plezier in, om van de basisschooltijd voor
elke leerling een onvergetelijke en plezierige tijd te maken.

Contact met de ouderraad
Voor het schooljaar 2021/2022 bestaat de OR uit de volgende leden: Marjolein Beukers,
Joost Breggeman, Bas Burggraaf, Birgit Denessen, Marjolein Immink, Judith Moraal, Rein
Simonis, Martijn Slieker en Tom Wagemakers.
De school wordt vertegenwoordigd door: Rebecca Gerritsen en Renske van Vark.
Aarzel niet om ons aan te spreken met ideeën of ‘zorgen’. Ons e-mailadres is
or@kb.cbozeist.nl
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Overzicht 2020-2021
We maken de basisschooltijd nog leuker!

Onze kinderen gaan naar school om te leren, om zich te ontwikkelen als mens. En op
school wordt ook gefeest, gesport, gezongen en gespeeld.
De Ouderraad van de Kerckeboschschool regelt diverse activiteiten zoals Sinterklaas,
Kerst, Avondvierdaagse etc. Zelfs ten tijde van Corona proberen we een passend
alternatief te vinden om de kinderen wat extra’s te bieden. Met een groep enthousiaste
ouders bedenken we samen met de leerkrachten hoe we invulling geven aan de
activiteiten. Dat is enorm leuk om te doen en wordt ook altijd gewaardeerd.
Om alle activiteiten mogelijk te maken is een ouderbijdrage nodig. Zoals elk jaar wordt er
ook gevraagd om een extra bijdrage ( deze is vrijwillig). De oproep om de ouderbijdrage
te betalen wordt begin van het schooljaar verstuurd.
Ook het schooljaar 2020/2021 liep door Corona anders dan voorheen. Met enkele
aanpassingen konden gelukkig vrijwel alle activiteiten doorgang vinden.
● Sinterklaas overnachtte op school, zodat zijn roetveegpieten ook nog konden
meehelpen met de gymlessen. Ieder kind ontving, naast de onvermijdelijke
pepernoten, een leuk cadeau van de Goedheiligman.
● In allerijl lukte het om vlak voor de lockdown een kerstviering op school te
organiseren. Dominee Gerrit wist de kinderen op een speelse wijze onderdeel te
maken van het kerstverhaal.
● Een geslaagde paaslunch, inclusief glutenvrije variant, kon natuurlijk niet
ontbreken.
● Tijdens de Koningsspelen hebben alle leerlingen zich flink in het zweet gewerkt
met muziek, dans en sport.
● De Avondvierdaagse kon in collectieve vorm helaas geen doorgang vinden. Maar
diverse sportievelingen hebben met de ‘Home Edition’ alsnog de wandelpaden
verkend.
● In juli waanden de leerlingen zich voor een dag superheld tijdens workshops en
op het luchtkussen. De bekers ijs zorgden voor de nodige verkoeling.
Daarnaast heeft de ouderraad een budget per groep ter beschikking gesteld. Hiervan zijn
in samenspraak met de leerkrachten speelgoed en spelletjes aangekocht voor de
groepen. Tevens heeft groep 8 een prachtig afscheidscadeau kunnen krijgen (een
fotoboek).
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Financieel Jaarverslag
Het financiële boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van elk jaar. In dit
financieel jaarverslag treft u de financiële verantwoording afgelegd door de ouderraad
over het schooljaar 2020/2021.

Kasstroomoverzicht 2020-2021
Inkomsten
Ouderbijdrage
Avond4daagse
Overige

Totaal

Begroot
Actueel
Uitgaven
11,000.00
10,965.58 A4D
750.00
0.00 Kerst
Sinterklaas
Pasen
Jaarafsluiting
Sport
Ouderraad
School
Bankkosten
Ouderbijdrage
Reserves
11,750.00
10,965.58

Begroot
Actueel
1,200.00
0.00
900.00
792.35
1,700.00
2,052.84
450.00
136.01
2,000.00
2,099.04
1,200.00
1,246.65
200.00
0.00
3,400.00
4,283.25
225.00
127.72
3,250.00
3,280.00
(2,775.00) (3,052.28)
11,750.00
10,965.58

1. Opmerkingen
● Ouderbijdrage inkomsten kunnen verdeeld worden als volgt:
▪ Ouderbijdrage – wordt gebruikt voor OR activiteiten = EUR 7.630 (350 euro minder dan
vorig jaar)
▪ Aanvullende bijdrage – wordt gebruikt door school voor extra hulp voor leerlingen =
EUR 3.280 (dit wordt naar school overgemaakt - 5 euro minder dan vorig jaar)
▪ De kosten voor Mollie bedragen 0,36 per betaling
● In verband met Covid-19 is de Avond4daagse niet doorgegaan.
● Interne kosten voor de OR zijn pas na afloop van het boekjaar gemaakt en worden daarom
volgend boekjaar genomen.
● Er is 3,052.28 meer uitgegeven dan is binnengekomen. Dit is direct gevolg van het besluit
van de OR om het overgebleven geld van vorig jaar in te zetten voor extra uitgaven voor de
klassen zodat het geld toch goed besteed kan worden. Elke groep heeft 340 euro budget
gekregen, daarnaast heeft groep 8 extra 340 euro gekregen om het jaarboek te realiseren.
De groepen hebben zaken aangeschaft zoals spellen, LEGO en ander educatief materiaal.
● Daarnaast is er gedurende het jaar besloten om een extra eenmalige investering te doen van
EUR 1745,60 om boeken te kopen voor school ten behoeve van DUO lezen.
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2. Resultaat
Het resultaat over het schooljaar 2019-2020 is het verschil tussen inkomsten en uitgaven.
Dat is EUR 3,052.28 negatief.

3. Balans
De bepaling van de saldi van de bankrekeningen per einde van het schooljaar, zijn in
principe de standen per 1-9 van het afgelopen schooljaar. Daarbij opgeteld en
afgetrokken zijn dan nog de betalingen en ontvangsten die na die datum geboekt zijn en
nog ten laste moeten komen van het voorbije schooljaar.

Balans 2020-2021
9/1/2021
2019-2020
Rabobank Courant
Rabobank Spaar
2020-2021
Totaal

5,661.90
15671.32

9/1/2020
(8,098.60)
16,814.35
15,669.75

21,333.22

24,385.50

De nog openstaande post van vorig boekjaar is dit jaar in zijn geheel voldaan. Voor
komend boekjaar staan er geen openstaande posten meer open.
Net als vorig jaar stelt de OR dat het huidige saldo op zowel de lopende als de
spaarrekening onnodig hoog is en heeft zich ten doel gesteld om de komende jaren een
hoger budget op te stellen dan normaal om geleidelijk het saldo terug te brengen naar
een acceptabeler niveau. Samen met de Kascontrole Commissie en in overleg met de
school is besloten om ongeveer één jaarbudget aan te houden als reserve. Daarnaast
stellen wij voor om een half jaarbudget te reserveren voor incidentele activiteiten (zoals
een lustrum). Dit komt tezamen neer op ongeveer EUR 12.000. De OR komt met een
voorstel om de overliquiditeit van EUR 9.000 aan duurzame doelen ten behoeve van het
onderwijs en de vorming van de leerlingen te besteden.

4. Kascontrole
De Kascommissie bestaande uit Justin Hamers en Tom Wagemakers heeft het jaarverslag
2020-2021 en de balans per 31 augustus 2021 gelezen en in orde bevonden.
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