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Agenda Algemene Ledenvergadering 

Oudervereniging “De Breede Hei” 

    

Datum:  donderdag 3 november 2022 
Aanvang:  19.45 uur 

Locatie: Dopheide 40, Amersfoort 
 

1. Opening  
• Ingekomen stukken 

• Vaststellen van de agenda 
 

2. Notulen ALV november 2021 
 

3. Financieel jaarverslag schooljaar 2021 – 2022  
    

4. Bezetting Ouderraad schooljaar 2022-2023 

 
Afscheid nemen:   

• Hanneke Berghuis 
• Claudia Kuijer 

• Angelique Paulissen 
 

Herkiesbaar zijn:  
• Augus Loupatty 

• Stephanie de Wilde 
• Soraya Oualkadi 

• Femke Ferwerda - van Tongeren 
• Giuseppina Laseur - Dolce 

• Wendy Greefhorst 
• Karin Darcin - Perdeciyan 

• Anouck Romp – Jansen 

• Daniel Linker (penningmeester) 
• Anouk Elsendoorn (vice-voorzitter) 

 
Nieuwe leden zijn: 

• Tobias van de Meer 
• Danielle van ’t Riet 

• René Brouwer 
• Emily Koeiman 

• Sanne Korf 
 

5. Samenstelling van het bestuur 
• Voorzitter: Augus Loupatty 

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

• Penningmeester: Daniel Linker 

 



 
 

6. Jaarplan en begroting 2022 – 2023 

 
7.        Ingekomen ideeën ouders 

 
8. Rondvraag en sluiting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarverslag schooljaar 2021-2022 

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 laatste jaar als voorzitter is begonnen, aangezien mijn zoon nu in groep 8 zit. Een 

opvolger is er al gevonden in de persoon van Anouk Elsendoorn. 
 

Bij de laatste infoavonden in september 2022 ben ik namens de OR aanwezig geweest en 

getracht uit te leggen waar wij als OR voor staan. Daarnaast heb ik getracht ouders te 

enthousiasmeren om in de OR plaats te nemen. 
 

In de eerste plaats omdat het om “onze” kinderen gaat die naast het reguliere onderwijs 

ook leuke activiteiten mogen hebben. Dit hoort ook bij het opgroeien ben ik van mening.  
 

Het is voor de OR afgelopen schooljaar ook weer een uitdaging geweest om in 

samenspraak met de school te kijken hoe en of de activiteiten wel of niet door te 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. 

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. 

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

aangepast. Daarnaast willen we ook meer aandacht besteden aan sportactiviteiten waar 

de kinderen aan deel kunnen nemen. Ook zijn we als OR van mening dat we als school 

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

Amersfoort. 

 
Op vrijdag 14 oktober 2022 heeft groep 8, o.l.v. Wendy Greefhors en ondergetekende 

wederom deelgenomen aan het jaarlijkse handbaltoernooi voor basisscholen. 
Daarnaast zullen er mogelijk de komende maanden meerdere sportevenementen voor de 

kinderen worden georganiseerd.  
In de kerstvakantie is er het jaarlijks terugkerende zaalvoetbaltoernooi voor 

basisscholen. Het veldvoetbal vindt plaats in maart 2023. 
Naast het populaire voetbal kunnen we ook deelnemen aan bijv een schaaktoernooi in 

januari 2023. 
In april en mei kunnen we meedoen aan rugby en korfbal. Kortom genoeg 

mogelijkheden. Juf Tanja is in deze de contactpersoon namens de school. Het zou mooi 

zijn als we onze kinderen op wat voor manier dan ook kunnen laten meedoen aan dit 

soort activiteiten indien dit mogelijk is. Kijk voor meer info ook eens op 

www.schoolsportamersfoort.nl. 

 

http://www.schoolsportamersfoort.nl/


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. 
Als bonus kun je als school punten verdienen bij deelnames aan sportactiviteiten. Deze 

punten kun je dan verzilveren om daar sport attributen te kopen voor de school. Het mes 

snijdt dus aan twee kanten. 
 

Budget 
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. Desondanks zal de ouderbijdrage komend jaar NIET worden 

verhoogd.  

 
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.  
Alle hulp is welkom hoe groot of klein uw bijdrage is. 
Feedback in welke vorm dan ook van ouders, leerkrachten en mogelijk zelfs leerlingen 

zelf zijn voor ons van harte welkom omdat wij als OR streven naar verbetering qua 

activiteiten en invulling daarvan. 
Dit is voor ons als OR van belang, omdat wij alle feedback kunnen 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 OR een goede “thermometer”. 
Zo is er bijvoorbeeld altijd een soort van discussie wie van de ouders wel of niet 

meegaan op schoolreisje of schoolkamp groep 8. Ook is het aantal begeleiders altijd een 

punt van aandacht.  
 

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 Claudia Kuijer, 

Hanneke Berghuis en Angelique Paulissen afscheid. Hierbij wil ik namens alle OR-leden 

Claudia, Hanneke en Angelique danken voor hun jarenlange betrokkenheid en 

gedrevenheid! Mede dankzij hen hebben we de kinderen de afgelopen jaren veel leuke 

activiteiten kunnen aanbieden.   
Daarnaast hebben we inmiddels weer een paar nieuwe ouderraadleden mogen 

verwelkomen te weten; Emily Koeiman, Rene Brouwer, Sanne Korf, Tobias van der Meer 

en Danielle van ’t Riet. 
 

Tot slot 

Als voorzitter van de OR 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 de OR-leden aan of stuur een e-mail naar ordebreedehei@kpoa.nl. Met z’n allen 

kunnen we bijdragen aan het doel van de OR: ‘een leerzame tijd voor onze kinderen 

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

mailto:ordebreedehei@kpoa.nl


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!!!  
Aan het einde van dit schooljaar gaan er namelijk een aantal leden vertrekken ivm het 

feit dat hun kind de school gaat verlaten (overgang naar middelbaar onderwijs). 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INLEIDING 
  

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 (2021-2022) zijn er, naast de Ouderraad en leerkrachten, 

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

Ouderraad is blij dat zoveel 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 2021-2022 als volgt: 

 

1. Augus Loupatty (voorzitter) 

2. Anouk Elsendoorn (vice voorzitter) 

3. Daniel Linker (penningmeester) 

4. Wendy Greefhorst-Kuijntjes (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. Angelique Paulissen 

13. Karin Darcin – Perdeciyan 

 

Lisanne Marcus (namens het MT) 

Elles van Middelaar (namens het MT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Uitgevoerde activiteiten, schooljaar 2021 – 2022 
 
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 van groep 6 hebben 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. 

 

Schoolfotograaf 

Ook dit jaar zijn de individuele foto’s, broer/zus foto’s en de klassenfoto’s gemaakt. De 

dagen liepen voorspoedig. Ook de kinderen van SKA zijn op de foto gezet. Door de goede 

planning heeft iedereen gewoon zijn gymles, muziekles en pauzes gehad. En door de 

hulp van een paar ouders van de ouderraad hebben we beide dagen alles binnen 

schooltijd kunnen doen. 

 

Sinterklaasfeest 

Zoals elk jaar is het een feest als de lieve Sint en de Pieten weer onze school komen 

bezoeken. 

 
Het was dit jaar extra spannend of het een feest zou worden, omdat de Corona nog door 

de school raasde en er hierdoor helaas een aantal OR leden en Pieten afwezig waren. 

Gelukkig werd het ook dit jaar een super groot feest, met een extra teintje: want de Sint 

en de Pieten hadden besloten er een discofeest van te maken! Op Pietendag was er een 

discotheek waar elke klas met de Pieten konden disco-en!! De gehele school was in disco 

sferen versiert en er werd vooraf een discodans ingestudeerd door alle klassen die ze 

samen met de Pieten aan de Sint hebben laten zien. Ook waren er kinderen die wat 

voorbereid hadden voor de Sint. Zo werden er liedjes gezongen en dansoptredens 

gedaan. 

 

Kortom: het was wederom een geslaagd feest! 

 

Kerst 

Wederom gooide corona roet in het eten. We konden helaas weer niet naar de kerk 

voor de kerkdienst. De kinderen hebben toch het kerststuk aan de kinderen op school 

kunnen laten zien. Het kerststuk was lastminute opgenomen en via een link die met alle 

ouders gedeeld was te zien. Zo konden ouders, opa’s en oma’s en andere familieleden 

het kerstverhaal zien gespeeld door de kinderen. 

Ook hebben we weer lege flessen opgehaald en een open tikkie (bedrag zelf in te vullen) 

beschikbaar gemaakt om geld te doneren aan het goede doel. Dat was echt een succes. 

De donaties stroomde snel binnen. We hebben een mooi bedrag opgehaald voor 

stichting leergeld € 617,15 in totaal. 



 

Carnaval 

De carnavalsviering was dit jaar een groot feest. De coronamaatregelen waren 

opgeheven en wij hebben er voor de kinderen een groot feest van gemaakt. De kinderen 

van groep 1 t/m 6 hebben een vossenjacht gelopen onder begeleiding van enthousiaste 

ouders. Ook de ouders die de activiteiten begeleide gingen in hun rol op. 

 

Onder de bezielende leiding van juf Lisanne hebben de leerkrachten mee gedaan met de 

mask singer. De masker zijn door de kinderen gemaakt. Daarna moest er “alleen” nog 

geraden worden welke juffen en meesters er achter de maskers schuil gingen.  

 
 

Pasen 

Op vrijdag 8 april hielden wij na 2 jaar weer een Palmpasen optocht.  

De week ervoor hadden groep 1 t/m 6 allemaal een Palmpasen stok gemaakt een mooi 

versierd. Langs de kant van de optocht stonden er veel ouders en opa’s en oma’s ons 

aan te moedigen en de mooie Palmpasen stokken te bewonderen. 

 

Op donderdag 14 april hielden alle kinderen in de eigen groep het Paasontbijt, iedereen 

had wat lekkers meegenomen. In alle groepen is het verhaal over Pasen verteld.  

 

 
 

Koningsspelen 

Het was dit jaar de 10de editie van Koningsspelen! 

Hierbij hoorde uiteraard ook dit jaar het gezamenlijk ontbijten in de klas. 

Het ontbijt werd dit jaar door omstandigheden gesponsord door de Jumbo. 

Na het ontbijt verzamelden alle klassen zich op het schoolplein, waar iedereen het liedje 

‘FitTop10’ (dat weken van te voren enthousiast werd ingestudeerd) gingen dansen. Een 

aantal kinderen deden de dans voor op de tafeltennistafel, waardoor alle kinderen 

konden meekomen. 

Koningsspelen was nu officieel geopend en het was tijd voor de volgende activiteiten! 

De groepen 1 t/m 5 bleven op school en deden verschillende sportieve activiteiten onder 

begeleiding van ROC sportstudenten. 

Ook was er een grote stormbaan en een springkussen aanwezig. 



Groepen 6, 7 en 8 gingen sportief op de fiets naar de tennisvelden in Hoogland. 

Ondanks de gebrekkelijke voorbereiding van de tennisvereniging, hadden de hulpouders 

de activiteiten top opgepakt. De kinderen hebben hierdoor genoten! 

De zonnige sportieve dag werd afgesloten met ijsjes die gesponsord werden door de AH. 

Het was wederom een succes! 

 
 

Avondvierdaagse Hoogland 

Nadat de avondvierdaagse 2 jaar niet had plaatsgevonden mochten we dit jaar weer! Er 

is besloten om groep 5 mee te laten lopen met de 5 km, aangezien de kinderen nog niet 

eerder hadden meegelopen en 10 km dan echt te ver zou zijn. Dit was een goede 

beslissing.  

 

Dit jaar hebben we ook de felbegeerde gouden prullenbak gewonnen, door zoveel 

mogelijk (zwerf) afval te verzamelen tijdens het lopen. Goed gedaan allemaal!! Volgend 

jaar gaan we voor de originaliteitsprijs. 

 

Schoolreisje groep 1 t/m 4 

Dinsdag 21 september zijn we met de groepen 1-4 naar het attractiepark Julianatoren 

gegaan in Apeldoorn. We hadden gelukkig heerlijk weer. De 2de bus kwam later dan 

verwacht waardoor we bijna 15 minuten later vertrokken van school en daardoor helaas 

de openingsshow hebben gemist. We hadden achter in het picknickpark een prima plek 

om onze tassen in grote bakken te leggen zodat de kinderen die niet de hele dag mee 

hoefde te nemen. Voor alle groepen was een passende attractie te vinden. De kinderen 

hebben het heel erg naar hun zin gehad. Wellicht hadden we langer kunnen blijven want 

al met al hebben we maar 3 uur de tijd gehad om daadwerkelijk in de attracties te gaan. 

Helaas waren een aantal attracties wat drukker en hadden een langere wachttijd. Vanuit 

het park hadden we bonnen gekregen voor de begeleiders om een warme drank te halen 

en alle kinderen kregen ook een pakje drinken. Niemand heeft gelukkig gebruik hoeven 

maken van de EHBO-post. De T-shirts waren ook een succes! Alle kinderen in het paars 

vielen mooi op tussen alle andere kinderen die op schoolreisje waren.  

Schoolreisje groep 5 t/m 8 

Hellendoorn HERE WE COME!!!!!!!!!                   

 

Een extra schoolreisje en zelfs groep 8 ging mee! Hoe leuk is dat!   

 

En toen vertrokken we met de bus. Een hele beleving zo na jaren geen schoolreis. De 

zenuwen gierden door de bus.  

 



Er waren veel verschillende attracties waardoor er voor ieder wat wils was. Racen met de 

Donderstenenen de echte durfals gingen in de Balagos.  

 

Voor de echte waterratten was er een Jungle expeditie en de Sungai Kalimatan.                               

Het was een leuke dag!  

 

Schoolreisje groep 1 t/m 7 

Dit jaar zijn wij met de groepen 1 t/m 7 op schoolreisje geweest naar Ouwehands 

dierenpark in Rhenen. Helaas kregen wij kort voor vertrek een vervelende mededeling 

dat ons schoolreisje niet door kon gaan op 19 mei omdat de busmaatschappij 

onvoldoende bussen beschikbaar had. Dit kwam voor ons geheel onverwachts. Wij 

hebben heel erg ons best gedaan en in goed overleg hebben we het schoolreisje toch op 

9 juni door kunnen laten gaan.   

De kinderen hebben een hele leuke dag gehad. Van meerdere groepjes hebben we te 

horen gekregen dat ze de zeeleeuwen show heel erg leuk vonden. Het verzamel en 

EHBO-punt was in de overdekte speeltuin Ravot Apia. Daar hebben de kinderen ook 

lekker kunnen klimmen en klauteren. Er zijn een paar kleine val en stoot incidenten 

geweest die gelukkig met een pleister of even te koelen op te lossen waren. Tussen de 

middag hebben wij binnen Ravot Apia met zijn allen lekker een patatje gegeten en een 

pakje drinken gedronken. Dit was mogelijk omdat wij korting hebben gekregen voor al 

het ongemak met het verplaatsen van het schoolreisje i.v.m. de bussen die niet 

beschikbaar waren. Daar hebben wij lekker de patatjes voor de kinderen van kunnen 

bekostigen omdat dat in eerste instantie niet mogelijk was. De kinderen hebben lekker 

zitten smullen en wij hebben een hele leuke dag gehad met superlekker weer!! 

  
 
Eindfeest 

Wij hebben een fantastisch eindfeest gehad met heerlijk zonnig weer! De kinderen 

konden leuke spelletjes doen op het schoolplein, springen op het springkussen, 

stoepkrijten, film kijken in de Breede hei bios. En de kinderen waren wederom weer 

enthousiast over de stormbaan. Ook de groepen 1 en 2 mochten onder begeleiding van 

ouders en or-leden over de baan klimmen, klauteren en glijden. Ze vonden het super 

vet. Patatjes kwamen weer van ‘t toetje uit Hoogland. Alle kinderen hebben heerlijk 

gegeten. Ook hadden we lekkere popcorn voor bij de film en als afsluiter een ijsje. 

Wederom een fantastisch zonnig eindfeest!!! 


