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Samen met de school, de ouders en de leerlingen organiseert de Ouderraad ieder jaar veel 

leuke activiteiten, zoals sportdag, Sinterklaas, Kerst, Pasen, schoolreisje e.d. Dat gaan we dit 

schooljaar ook weer doen. Daarom nodigt de Ouderraad u uit voor de 

 

Algemene Leden Vergadering 

op Donderdag 4 november 2021 om 19:30u 
ook voor u!  

 
 

Om 4 november aanstaande staat om 19.15 uur de koffie klaar. 

Op 19.30 uur starten wij de Algemene Ledenvergadering en het is de bedoeling de 

vergadering rond 20.30 uur te sluiten.  

 

Graag tot dan!!! 

 

 

Ouderraad 

Augus Loupatty  Daniel  Linker 

Giuseppina Laseur – Dolce  Femke Ferwerda - van Tongeren   

Claudia Kuijer   Hanneke Berghuis   

Stephanie de Wilde  Wendy Greefhorst  

Soraya Oualkadi  Karin Darcin - Perdeciyan  

Anouck Romp – Jansen Angelique Paulissen 

 
 

     
   

 

 

 

 
 

 

Praat mee! 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 

Oudervereniging “De Breede Hei” 

    
Datum:  donderdag 4 november 2021 

Aanvang:  19.30 uur 
Locatie: Dopheide 40, Amersfoort 

 
1. Opening  

• Ingekomen stukken 

• Vaststellen van de agenda 
 

2. Notulen ALV oktober 2020 
 

3. Financieel jaarverslag schooljaar 2020 – 2021  
    

4. Bezetting Ouderraad schooljaar 2021-2022 
 

Afscheid nemen:   
• Chantal Tesson 

• Ronald Tesson 
• Fiona van Duren 

 
Herkiesbaar zijn:  

• Augus Loupatty 

• Stephanie de Wilde 
• Hanneke Berghuis 

• Soraya Oualkadi 
• Claudia Kuijer 

• Femke Ferwerda - van Tongeren 
• Giuseppina Laseur - Dolce 

• Wendy Greefhorst 
• Karin Darcin - Perdeciyan 

• Anouck Romp – Jansen 
 

Nieuwe leden zijn: 
• Daniel Linker (penningmeester) 

• Anouk Elsendoorn (vice-voorzitter) 
• Angelique Paulissen 

 
 

5. Samenstelling van het bestuur 
• Voorzitter: Augus Loupatty 

• Vice-voorzitter: Anouk Elsendoorn 
• Secretaris: Wendy Greefhorst 

• Penningmeester: Daniel Linker 
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6. Jaarplan en begroting 2021 – 2022 
Vaststelling contributie groep 1 t/m 3,      

 groep 4 t/m 7 en groep 8   
 

7. Ingekomen ideeën ouders 
 

8. Rondvraag en sluiting 
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Jaarverslag schooljaar 2020 - 2021 

 
Een bericht van de voorzitter 

 

Beste leden van de ouderraad, hulpouders, leerkrachten en iedereen die direct of indirect 

betrokken is geweest bij de realisatie van de schoolactiviteiten binnen kindcentrum de 

Breede Hei. 

 

Mijn tweede jaar als voorzitter van de ouderraad zit erop. Wat kan ik zeggen; het zijn twee 

hele bijzondere jaren geworden. Ik denk dat niemand vooraf had bedacht dat we vanaf 

pakweg februari/maart 2020 geconfronteerd zouden worden met een virus wat een 

ongekende impact zou gaan hebben op de gehele maatschappij. 

Toch moeten we concluderen dat we tot de dag van vandaag ons moeten blijven aanpassen 

aan iets wat voorlopig heel veel mensen zal bezighouden. 

Afgelopen jaar zijn we op onze school wel weer begonnen met “live” onderwijs. Dit tot grote 

vreugde van zowel de kinderen als de ouders. Helaas merken we nog steeds de effecten van 

het virus, doordat er toch nog steeds leerkrachten, ouders dan wel kinderen besmet raken 

met het virus. Het is dan ook voor de ouderraad elke keer weer een afweging maken in 

samenspraak met de school of we activiteiten wel of niet door laten gaan en in welke vorm. 

Dat is en blijft lastig en ik snap dat er soms vragen zijn bij ouders over waarom iets wel of 

niet gebeurt. Ik vraag jullie dan ook met klem mij te benaderen via de mail of in persoon als 

u mij ziet op of rond het schoolplein. Mogelijk dat ik dan wat vragen kan beantwoorden en 

wellicht meer helderheid verschaffen over bepaalde zaken. 

 

Bestaande tradities 

Als vanouds hebben we weer een mooi Sinterklaas-, Kerst-, en Carnavalsfeest gehad. Ook dit 

jaar zijn weer alle leerlingen uit groep 7 geslaagd voor het praktisch verkeersexamen. Helaas 

hebben we als ouderraad samen met de school moeten beslissen dat o.a. de musical, kamp 

van groep 8 en het eindfeest van het schooljaar op een andere wijze zou worden ingevuld. 

Mede door de inspanningen van de commissieleden, van deze school activiteiten, is het toch 

een succes geworden zoals in de verslagen te lezen is. Mijn dank gaat dan ook uit naar 

iedereen die hierin een bijdrage heeft geleverd. Daarnaast zijn er ook een aantal activiteiten 

helaas niet doorgegaan, zoals de veld- en zaalvoetbalcompetitie voor scholen en de 

avondvierdaagse.  

 

Komend schooljaar hopen we dat door alle versoepelingen deze activiteiten wel weer 

doorgang kunnen vinden. 

 

Nieuwe tradities 

Het afgelopen jaar hebben we bestaande activiteiten vernieuwd of in ieder geval aangepast 

aan de Covid-19 maatregelen. Daarnaast willen we ook meer aandacht besteden aan 

sportactiviteiten waar de kinderen aan mee kunnen doen. Denk hierbij aan “sportivate” die 

op dinsdagmiddag van 14.00 uur t/m 16.30 uur op het schoolplein allerlei sportieve 

spelletjes organiseerde voor de kinderen. Ook zijn we als ouderraad van mening dat we als 

school ook meer mee kunnen doen aan toernooien die worden georganiseerd door 

Schoolsport Amersfoort. 

Op vrijdag 8 oktober 2021  heeft groep 7, o.l.v. Wendy Greefhorst, Remco Greefhorst, 

Stephanie Buijs en Beau Pijl, als titelverdediger wederom deelgenomen aan het jaarlijkse 

handbaltoernooi voor basisscholen. De toppers uit groep 7 zijn 5e geworden.  

Daarnaast zullen er mogelijk de komende maanden meerdere sportevenementen voor de 

kinderen worden georganiseerd.  

Op 5 en 12 november 2021 is er voor respectievelijk groep 5, 6 7 en 8 het jaarlijkse 

volleybaltoernooi op sportcomplex Amerena. In de kerstvakantie (28, 29 en 30 december 

2021) is er het jaarlijks terugkerende zaalvoetbaltoernooi voor basisscholen. Het zou leuk 

zijn als we als school ook op deze manier ons zelf op de kaart kunnen zetten. Bewegen is 

belangrijk en sport in het algemeen kan daar een goed middel bij zijn 

 

 

 



   

 

 6 

Budget 

Verhoging ouderbijdrage 

De ouderraad van kindcentrum de Breede Hei organiseert elk jaar veel activiteiten voor onze 

kinderen. De activiteiten bestaan onder andere uit het schoolreisje, kamp groep 8, 

Sinterklaas, Kerstmis, het eindfeest en nog veel meer. Deze activiteiten kunnen 

georganiseerd worden met behulp van de ouderbijdrage die de ouderraad elk jaar vraagt aan 

de ouders en verzorgers. 

Zoals veel producten in de winkels, evenementen etc. merken we dat ook de activiteiten 

steeds iets duurder worden. Omdat we niet minder activiteiten willen organiseren, zal de 

ouderbijdrage komend jaar worden verhoogd.  

De kosten van het kamp van groep 8 zijn de laatste jaren snel gestegen. Ook is het budget 

van het kamp de afgelopen jaren erg krap geweest. Om ook in de toekomst een leuk kamp 

voor groep 8 te kunnen organiseren zal de ouderbijdrage van groep 8 flink moeten stijgen. 

Een verhoging van de ouderbijdrage met 40 euro is nodig om de kosten van het kamp te 

kunnen blijven betalen. De ouderbijdrage zou daarmee op 131 euro komen voor groep 8.  

Een alternatieve oplossing is dat deze verhoging gelijkmatig over alle groepen wordt 

verdeeld. De kinderen in groepen 1 tot en met 7 betalen op die manier al vast vooruit voor 

een deel van het kamp. De verhoging zou dan ongeveer op 4 a 5 euro voor alle groepen 

uitkomen. Op deze manier wordt er als het ware een spaarpotje opgebouwd, waardoor het 

tarief van de ouderbijdrage in groep 8 wat lager kan blijven. 

Aan het begin van dit schooljaar heeft Carmita Poldervaart uit naam van de school een 

enquête verstuurd waarin iedereen heeft zijn/haar mening kunnen geven hoe we de 

verhoging moeten toepassen. Ten tijde van het schrijven van dit jaarverslag hebben 78 

personen de enquête ingevuld. 

Een kleine meerderheid heeft gekozen voor een verhoging die verdeeld gaat worden over alle 

groepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouderhulp – Parro  

Dit schooljaar zijn de ouders per activiteit uitgenodigd om te helpen via de Parro app. Voor 

sommige activiteiten waren er veel aanmeldingen en voor andere activiteiten weer minder. 

Wanneer we meer hulp nodig hebben dan zou het kunnen zijn dat u nog via de leerkrachten 

aangesproken wordt om toch te helpen.  

Als voorzitter van de ouderraad ben ik in de gelegenheid geweest om op de dag van het 

schoolreisje een aantal ouders te spreken over allerlei zaken aangaande hun kind dan wel de 

school en de activiteiten. 

Dit zijn voor mij als voorzitter belangrijke momenten, omdat ik alle feedback kan delen in 

onze vergaderingen om op die manier te kijken of we de dingen die we doen nog wel goed 

doen. Uw als ouder/verzorger bent voor ons als ouderraad een goede “thermometer”. 

Zo is er altijd een soort van discussie wie van de ouders wel of niet meegaan op schoolreisje. 

Ook is het aantal begeleiders altijd een punt van aandacht. Dit jaar was er door meerdere 

oorzaken bijvoorbeeld geen patatje en ijsje voor de kinderen tijdens het schoolreisje.  

Hier moeten, we kijkend naar de toekomst, (het volgende schoolreisje staat gepland in mei 

2022) goed naar kijken en kijken of we dit anders kunnen organiseren. 

 

Bezetting 

Dit schooljaar waren er geen personele veranderingen bij de ouderraad waarbij deze bestond 

uit in totaal 15 leden. Aan het einde van het schooljaar namen Chantal Tesson 

(vicevoorzitter), Ronald Tesson (penningmeester) en Fiona van Duren (secretaris) afscheid. 

Hierbij wil ik namens alle ouderraadleden deze drie kanjers danken voor hun jarenlange 

betrokkenheid en gedrevenheid! Mede dankzij hen hebben we de kinderen de afgelopen 

jaren veel leuke activiteiten kunnen aanbieden.   
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Daarnaast hebben we inmiddels een opvolger voor Ronald Tesson (penningmeester) 

gevonden in de persoon van Daniel Linker.  

Wendy Greefhorst-Kuijntjes heeft inmiddels het stokje van Fiona van der Lans als zijnde 

secretaris overgenomen. 

Ook mogen we Angelique Paulissen en Anouk Elsendoorn verwelkomen als nieuw ouderraad 

leden. Laatstgenoemde zal vanaf heden de functie van Chantal Tesson als vicevoorzitter 

overnemen. 

 

Tot slot 

Als voorzitter van de ouderraad sluit ik af met een oproep aan alle ouders om een bijdrage te 

blijven leveren aan activiteiten die op school worden georganiseerd. Schiet hiervoor een van 

ouderraadleden aan of stuur een e-mail naar ordebreedehei@kpoa.nl. Met z’n allen kunnen 

we bijdragen aan het doel van de ouderraad: ‘een leerzame tijd voor onze kinderen waarin 

ook ruimte is voor plezier en creatieve en sportieve ontwikkeling’. 

Tevens blijven we als ouderraad op zoek naar nieuwe leden om samen het onderwijs, in de 

breedste zin van het woord, voor onze kinderen te blijven verbeteren. Geef je op en maak 

samen met ons het verschil!!!  

 

Veel plezier tijdens het lezen van dit jaarverslag waarin alle activiteiten van het afgelopen 

schooljaar nog een keer de revue passeren. 

 

Met hartelijke groet namens de ouderraad, 

 

Augus Loupatty 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ordebreedehei@kpoa.nl
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1. Inleiding 

 

De Oudervereniging De Breede Hei stelt zich ten doel  

o bij te dragen aan het schoolplezier van de kinderen, 

o de betrokkenheid van de ouders bij de school te vergroten. 

 

De Oudervereniging wil dit doel bereiken door in samenwerking en in overleg met het team 

van leerkrachten een aantal activiteiten op school te organiseren en hierbij zo veel mogelijk 

de ouders/verzorgers te betrekken. De activiteiten vinden plaats naast het reguliere, 

verplichte onderwijsprogramma. 

 

Alle ouders/verzorgers met kinderen op de Breede Hei worden automatisch lid van de 

Oudervereniging. De leden van de vereniging betalen jaarlijks de door de Algemene Leden 

Vergadering vastgestelde contributie. 

 

Het bestuur van de Oudervereniging wordt gevormd door de Ouderraad. Deze bestaat uit 

maximaal 20 ouders, die voor drie jaar gekozen worden door de Algemene Leden 

Vergadering van de Oudervereniging. Na drie jaar moet ieder lid jaarlijks worden herkozen.  

 

Ook het afgelopen schooljaar (2020-2021) zijn er, naast Ouderraad en leerkrachten, weer 

veel ouders geweest die hebben bijgedragen aan een of meer activiteiten. De Ouderraad is 

blij dat zo veel ouders zich ervan bewust zijn dat het organiseren van allerlei activiteiten voor 

de kinderen alleen maar kan met hulp en inbreng van ouders en leerkrachten. De Ouderraad 

bedankt de ouders en leerkrachten dan ook van harte voor alle hulp en steun en hoopt 

vanzelfsprekend daar komend jaar ook weer op te mogen rekenen. 

 

De samenstelling van de Ouderraad was in het schooljaar 2020-2021 als volgt: 

 

1. Augus Loupatty (voorzitter) 

2. Chantal Tesson (vice voorzitter) 

3. Ronald Tesson (penningmeester) 

4. Fiona van Duren (secretaris) 

5. Claudia Kuijer 

6. Hanneke Berghuis 

7. Soraya Oualkadi 

8. Giuseppina Laseur - Dolce 

9. Femke Ferwerda - van Tongeren  

10. Stephanie de Wilde 

11. Anouck Romp - Jansen 

12. Wendy Greefhorst 

13. Karin Darcin - Perdeciyan 

 

Lisanne Marcus (namens het MT)  
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2. Uitgevoerde activiteiten, schooljaar 2020 – 2021 
 

Elk schooljaar maken we een standaardevaluaties van de activiteiten. De bedoeling hiervan 

is, dat we duidelijker vastleggen wat er goed ging en wat er beter kon, dat de Ouderraad 

daar handiger besluiten over kan nemen en dat we op die manier de activiteiten makkelijker 

verder kunnen verbeteren. 

 

Schooltuin 

Ook afgelopen jaar hebben we de schooltuin weer onder handen 

genomen. Er was weer veel snoei en veegwerk. De kinderen hebben in 

de pauze goed geholpen en ook waren er wat ouders die gezellig 

kwamen helpen! Tussendoor was er ook nog even tijd voor koffie en 

thee met wat lekkers.  

 

De schooltuin commissie  

 

 

 

Schoolfotograaf 

Woensdag 30 september zijn de individuele foto’s gemaakt en vrijdag 2 oktober de broer/zus 

foto’s en de klassenfoto’s. Ondanks alle corona maatregelen kon dit op een andere manier 

wel doorgaan. Voor de individuele foto is er gekozen voor een leunfoto. De dagen liepen 

voorspoedig. Door de goede planning heeft iedereen gewoon zijn gymles, muziekles en 

pauzes gehad. En door de hulp van een paar ouders van de ouderraad, omdat er niet meer 

ouders in school mochten zijn, en leerkrachten hebben we beide dagen alles binnen 

schooltijd kunnen doen. 

 

Sinterklaasfeest 

Het was weer een gezellige tijd. Dit jaar kwam Sinterklaas niet groots aan, omdat we alles 

binnen moesten doen. Maar hij was er wel en het was weer een feestje voor de kinderen!! 

Lekker slapend in school waren Sinterklaas en zijn Pieten al aanwezig voordat de kinderen er 

al waren. De kinderen mochten ze wakker maken toen ze allemaal binnen waren, zodat het 

feest kon beginnen. Het was een geslaagde dag voor iedereen. Ook pietenochtend was een 

gezellige ochtend waarbij we ook dit jaar weer het Kindcentrum hebben betrokken. 

 

 

Kerst 

Helaas hebben wij door aangescherpte maatregelen i.v.m. 

covid-19 kerst op aangepaste wijze moeten vieren. Voor het 

eerst is het bezoek aan de Sint-Martinuskerk in Hoogland 

niet door gegaan. De maatregelen waren zo streng dat wij 

niet met zijn alle in de kerk bij elkaar aanwezig mochten 

zijn. Ook kon het traditioneel kerstdiner niet door gaan. 

Omdat we helaas geen zelfgemaakte hapje klaar mochten 

maken hebben we last minute besloten om i.p.v. een 

kerstdiner een kerstontbijt te organiseren. Door gesloten 

verpakkingen aan de kinderen mee te geven zoals 

chocopasta, hagelslag, boter en wij het brood hebben 

verzorgd konden we toch een gezellig samenzijn organiseren 

voor de kinderen. Alle ouders hebben gehoor gegeven aan 

de Parro voor het kerstontbijt en dat op zo’n kort termijn. In 

alle klassen hing een gezellige kerstsfeer.  

Het goede doel van dit jaar was de voedselbank. We hebben samen met de voedselbank een 

lijst opgesteld met de producten die hard nodig waren. Wat hadden we een fantastische 

opbrengst!! De voedselbank was blij verrast met zo veel producten. De lege flessen actie liep 

ook weer storm en wie dat graag wilde kon ook nog een kleine bijdrage geven. Daar hebben 

we een mooi bedrag van €136,99 mee opgehaald wat de voedselbank vrij kan besteden aan 

luxere producten voor in de voedselpakketten voor de kerst.  
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Carnaval 

De carnaval was dit jaar ondanks de coronamaatregelen geslaagd. Er is een feestmiddag voor 

de kinderen georganiseerd, het thema was “raar met je haardag”. 

 

Ieder kind kon en mocht met een gek kapsel naar school komen. In de groepen was er een 

bingo, met prijzen die door de OR geregeld zijn. Ook hebben alle kinderen een zakje chips 

gekregen.  

 

Pasen 

Op donderdag 1 april vierden wij Pasen op de Breede Hei. Helaas dit jaar iets anders dan 

gehoopt, met alle maatregelen die er waren rond Covid-19, zonder ontbijt of lunch of viering 

in de kerk. De commissie heeft binnen de richtlijnen voor een leuke dag gezorgd. De 

kinderen ontvingen een leuke traktatie en in alle groepen stond het “Paasverhaal” centraal. 

Zo ontstond er toch “samen” het Paas gevoel!  

 
 

Koningsspelen 

Ook de Breede Hei deed dit jaar mee met de Koningsspelen op vrijdag 23 april jl.  

 

We starten de dag gezamenlijk met het lied ‘Zij aan zij’. Dit doen we allemaal via teams, 

zodat we toch het gevoel hebben dat we bij elkaar zijn. Alle klassen dansen gezellig mee, 

want deze is natuurlijk al heel de week geoefend met de klas.  

 

Na al dat dansen kunnen we even rustig zitten en is het tijd om mee te doen aan een 

Kahoot! quiz groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 8. 

 

Niet alleen op deze vrijdag waren er activiteiten maar heel de week vooraf konden klassen al 

mee  doen met allerlei challenges. Op koningsspelen konden ze deze tot 12.00 uur nog 

verbeteren….denk dan aan; wie gooit er vanaf het verst een propje in de prullenbak, wie kan 

er het langst op 1 been staan, wie kan er het vaakst achter elkaar zonder pauze opdrukken, 

wie kan het langst stil zitten zonder geluid te maken en wie bouwt de hoogste toren? 

 

Met de challenges en de Kahoot! konden de klassen prijzen winnen. Uiteraard allemaal 

sportprijzen die we op het schoolplein kunnen gebruiken; voetbal met pionnen, tafeltennis 

spullen en elastieken. 

 

Verder hebben we lekker veel buiten gespeeld in het zonnetje. Voor de kleutergroepen 

hadden we een leuk parcours uitgezet en de bovenbouw deed spelletjes.  
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De dag hebben we afgesloten met de prijsuitreiking en een lekker ijsje. De ijsjes zijn 

gesponsord door de Jumbo. 

 

Op naar Koningsspelen 2022!! 

Femke en Anouck 

 

 

Schoolreisje groep 1-4 

Eindelijk konden we weer op schoolreisje!!! Dit 

schoolreisje hadden we nog te goed van het 

vorige schooljaar en afgelopen september 

ingehaald. We zijn met de groepen 1-4 naar 

attractiepark Julianatoren geweest in 

Apeldoorn en wat hadden we het getroffen 

met het weer. Wat was het fantastisch om alle 

kinderen te zien genieten van deze dag. Voor 

alle groepen waren passende attractie te 

vinden op het park en de kinderen waren 

mega enthousiast. Helaas was de dag zo voorbij en voor we het wisten zaten we weer in de 

bus terug naar school. Gelukkig hebben alle kinderen van het attractiepark een 

terugkomkaartje gekregen om het park nog een keer te kunnen bezoeken.  

 

Schoolreisje groepen 5-8 

Jaaaaaaaa! Daar gingen we na lang wachten op schoolreis. Wat het extra bijzonder maakte is 

dat groep 8 gelukkig ook mee kon, want die hadden hun schoolreisje in groep 7 niet gehad. 

We gingen dit jaar naar Hellendoorn. En wat een pret hadden we daar! Het zonnetje scheen, 

lachende gezichten en angstige ogen in de achtbaan die over de kop ging. 

Er was voor elk wat wils; op avontuur in het donkere riool, nat worden door de waterval en 

misselijk worden in het Drakennest🙂. 

 

We hebben genoten, alle kinderen en begeleiders bedankt! 

 

 
 

Avondvierdaagse 2021  

Helaas heeft dit niet plaats kunnen vinden in verband met Covid 19. 

 

Oud papier 

Ook het schooljaar 2020-2021 hebben we met de gehele school en omwonenden papier en 

karton opgehaald. De opbrengst hiervan is terug te vinden in het financieel verslag over 

afgelopen schooljaar. Allemaal heel erg bedankt hiervoor. 
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Verkeerscommissie - Fietsexamen groep 7 

Ook dit jaar hebben de kinderen van groep 7 het fietsexamen afgelegd. De fiets controle van 

de groepen 7 en 8 werd door de kinderen zelf gedaan. Dit ging erg goed! Elke 3 minuten 

ging er een kind van start. De meeste kinderen hadden de route van tevoren goed 

geoefend.   

Nadat alle kinderen het examen hadden afgelegd was er een feestelijke uitreiking 

met zelfgebakken appeltaart. Het was een succes!  

 

 

Eindfeest  

Ook dit jaar hebben we weer kunnen genieten van het 

eindfeest. De kinderen waren echt even toe aan iets leuks 

omdat veel activiteiten op school door alle maatregelen en 

lockdown niet, deels niet of aangepast door konden gaan. Het 

eindfeest hebben we weer gevierd onder schooltijd. De 

kinderen hebben het reuze naar hun zin gehad. Dit jaar 

mochten we gelukkig weer iets meer organiseren. We hadden 

een DJ die de hele dag de muziek verzorgde, een heuse 

stormbaan van 15 meter lang, voor de allerkleinste een 

springkussen, stoepkrijten, bingo met kleine prijsjes, film 

kijken in de klas met een bakje popcorn, patatjes en een 

verkoelend ijsje aan het einde van de dag. De kinderen waren 

mega enthousiast over de stormbaan, wat hebben ze een 

plezier beleefd. We hadden ook prachtig weer die dag. Alle 

kinderen kregen lekker een patatje en aan het einde van de 

dag een verkoelend ijsje. De kinderen hebben een super leuke 

dag gehad!! 

 

 

 

Verantwoording cultuurbudget 2020-2021 leerkrachten 

Door de Covid 19 maatregelen hebben we geen cultuurbudget uitgegeven. Groep 8 heeft het 

budget tijdens het kamp uitgegeven.  
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3. Financieel  jaarverslag schooljaar 2020 - 2021 

 
Algemeen  

In de begroting voor dit schooljaar was rekening gehouden met een tekort van 1.645 euro, 

maar het jaar is afgesloten met een positief resultaat van 990 euro. Dat het resultaat beter is 

dan was begroot komt vooral doordat veel activiteiten beperkt zijn doorgegaan. Ondanks dat 

er nog veel beperkingen waren vanwege de Coronacrisis hebben we als ouderraad wel alle 

activiteiten kunnen organiseren. Wel is voor diverse activiteiten niet het gehele budget nodig 

geweest door de beperkte mogelijkheden.  

Door veel nieuwe instroom van leerlingen afgelopen jaar zijn de inkomsten uit de ouderbijdrage 

hoger uitgevallen. Daar staat dan wel tegenover dat de kosten voor het schoolreisje van groep 

1 tot en met 3 ook hoger zijn uitgevallen. De totale inkomsten waren 1.176 euro hoger dan 

begroot. De algemene kosten zijn 589 euro lager dan begroot en de kosten van de commissies 

zijn 870 euro lager dan begroot. 

 

Inkomsten  

De tarieven van de ouderbijdrage zijn in het schooljaar 2020/2021 verhoogd met gemiddeld 

4 euro. Deze verhoging was reeds afgesproken in het voorjaar van 2018. Omdat in het jaar 

2019/2020 door de coronacrisis veel activiteiten niet konden doorgaan is toen besloten om 

het niet bestede deel van de ouderbijdrage als korting te verwerken voor jet schooljaar 

2020/2021. Voor de ouderbijdrage wordt altijd rekening gehouden met een verwacht 

percentage van de ouderbijdrage die wordt ontvangen. In de begroting is rekening gehouden 

met een percentage van 85%, in werkelijkheid is er 87% ontvangen. Deze percentages 

liggen wat lager dan voor de coronacrisis.  

Een aantal keer is er voor de betaling van de ouderbijdrage gebruik gemaakt van de steun 

van Stichting Leergeld Amersfoort. Deze stichting kan ouders helpen die in een lastige 

financiële situatie zitten.  

De inkomsten van het oud papier zijn een welkome aanvulling op het budget. Dit jaar is minder 

ontvangen dan was begroot. De opbrengst was het afgelopen jaar € 177 waar dit vorig jaar 

nog € 223 was. Iedereen die papier en karton heeft aangeleverd heel erg bedankt. Ook komend 

jaar staat weer iedere maand een container voor de school waar oud papier in wordt 

verzameld. De juiste data van de papiercontainer is vermeld in het jaarboek van school. De 

ROVA stopt in de zomer van 2022 met het inzamelen van oud papier omdat de kosten niet 

meer opwegen tegen de opbrengsten. 

 

Algemene kosten  

Dit schooljaar is er geen ouderraadavond georganiseerd. Op deze avond gaat de ouderraad 

uit eten om ze te bedanken voor hun inzet als vrijwilliger. Vanuit de ouderraad wordt er dan 

€ 20 per persoon bijgedragen. Door de beperkende maatregelen vanwege de coronacrisis 

heeft deze avond niet plaatsgevonden, waardoor er € 360 minder is uitgegeven.  

Van het klassenbudget van € 25 per klas is vrijwel geen gebruik gemaakt, waardoor er € 178 

niet is besteed.  

 

Commissies  

Vanwege het coronavirus konden de schoolreisjes niet meer in juni georganiseerd worden, 

daarom zijn de schoolreisjes verschoven naar september. Zo kon het schoolreisje toch nog 

doorgaan en de kosten hiervan komen nog ten laste van het budget van dit schooljaar. Voor 

de groepen 1 tot en met 3 zijn de kosten 841 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt vooral 

doordat er in de begroting rekening was gehouden met 48 kinderen, maar door de grote 

instroom van nieuwe kinderen zijn er uiteindelijk 77 kinderen mee gegaan. De kosten worden 

gedekt uit hogere inkomsten ouderbijdrage.  

 

Het kamp van groep 8 is dit jaar gewoon door gegaan, zodat de kinderen op passende wijze 

afscheid hebben kunnen nemen van de basisschool. Met de kampcommissie is afgesproken 

dat het cultuurbudget van groep 8 aan het budget van het kamp is toegevoegd.  

De Musical is dit jaar ook doorgegaan, maar er is gebruik gemaakt van een oude musical die 

al in huis was. De juffen hebben gevraagd om het budget te mogen doorschuiven naar 

volgend jaar, om zo meer budget beschikbaar te hebben om een nieuwe musical aan te 

schaffen.  
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Voor Pasen was het budget dit jaar € 300. Het standaard budget is € 150, maar om het jaar 

is dit € 300, zodat er om het jaar broodhaantjes gekocht kunnen worden voor op de 

Palmpasenstok. Dit jaar was het de bedoeling om broodhaantjes te kopen, maar vanwege de 

beperkende maatregelen in verband met de coronacrisis is dit een jaar doorgeschoven.  

 

Dit jaar zou het cultuurbudget voor alle groepen besteed worden aan een bezoek aan het 

Concertgebouworkest in Amsterdam. Helaas heeft dit geen doorgang kunnen vinden 

vanwege de beperkende maatregelen.  

 

Voor de koningsspelen en het eindfeest geldt dat deze activiteiten zijn doorgegaan, maar dat 

het beschikbare budget niet volledig is gebruikt. 

 

Kascontrole  

De kascontrole heeft op 23 oktober 2021 plaatsgevonden door Nico van Duren en op 1 

november 2021 door Stefan Voost. De controle van de administratie is akkoord bevonden en 

er wordt decharge aan de penningmeester verleend.  

Namens het bestuur een bijzonder dank aan alle commissieleden en personen die hebben 

bijgedragen bij de organisatie van alle activiteiten. 

 


