Basisschool Willibrord/Miland: samen in beweging

Jaarverslag 2016/2017
Ouderraad Willibrord

Zorgzaamheid

Verbondenheid

Respect

Algemeen
Samenstelling ouderraad
De ouderraad is in schooljaar 2016/2017 als volgt samengesteld:
Petra Lodewijkx
Bianca Hart
Annet Nomen
Carin Jaspers
Marc Berkvens
Abita Laachach
Sandy Zwaan
Harald van Dusseldorp

Voorzitter (aftredend)
Penningmeester
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid (aftredend)
Lid (aftredend)

Helaas gaat onze voorzitter Petra na zeven mooie en zeer actieve jaren stoppen. Als voorzitter had zij de leiding,
coördineerde zij de taken en waakte zij over een goed verloop. Petra was ook de woordvoerster en het aanspreekpunt voor
ouders, team en Directie. Zij heeft dit fantastisch gedaan en wij willen haar ook via deze weg ontzettend bedanken voor al
haar inspanningen! Wij hebben deze vacature inmiddels weten in te vullen en vanaf het schooljaar 2017/2018 neemt
Imelda Langerak de rol van voorzitter op zich. Wij wensen Imelda veel plezier en succes!
Gedurende het hele schooljaar heeft de ouderraad (OR) voor en achter de schermen tal van activiteiten verricht.
Dat is alleen mogelijk met de steun van hulpouders/verzorgers en het schoolteam. Zonder deze hulp kunnen wij de
activiteiten namelijk niet uitvoeren! Er zijn ook dit schooljaar heel veel ouders/verzorgers en teamleden die zich hebben
ingezet voor onze school. Namens de ouderraad willen wij iedereen via deze weg (nogmaals) hartelijk bedanken voor
zijn/haar geweldige inzet!

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 ORagenda. 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.
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Financieel jaarverslag
Het financiële boekjaar loopt van 1 september 2016 tot en met 31 augustus 2017. In dit financieel jaarverslag treft u de financiële verantwoording
afgelegd door de ouderraad over het schooljaar 2016/2017.

Kasstroomoverzicht 2016/2017
Inkomsten

Begroot

Actueel

Uitgaven

€ 11.466,00

€ 11.003,00

€ 100,00

€ 49,00

€ 1.000,00

€ 1.102,55

€ 70,00

€ 21,00

Sponsorloop en klassenacties 2016/2017

€ 6.000,00

Zomerfeest

€ 2.000,00

Ouderbijdrage 2016/2017
Opbrengst kerstdiner (consumpties kerstdiner)
Jantje Beton
Opbrengst verkoop luizenzakken

€ 3.000,00

RC - Zakelijke Spaarrekening

€ 75,46

€ 1.500,00

€ 1.393,67

Kerstmis/kerstmarkt

€ 300,00

€ 280,09

€ 5.486,49

Carnaval

€ 300,00

€ 228,76

€ 1.770,20

Pasen

€ 300,00

€ 236,76

Sportactiviteiten

€ 750,00

€ 611,45

Najaarsmarkt

€ 150,00

€ 88,26

€ 3.000,00

RC - Zakelijke spaarrekening

OR-team kosten
Sinterklaas

€ 220,00

€ 220,00

€ 7.400,00

€ 7.344,68

€ 75,00

€ 125,00

€ 1.000,00

€ 1.024,21

Lief en leed

€ 50,00

€ 42,05

Verzekering

€ 320,00

€ 320,58

Bankkosten

€ 150,00

€ 187,42

Meester/juffendag

€ 150,00

€ 147,70

Schoolreisje

€ 7.000,00

€ 6.698,11

Zomerfeest

€ 1.500,00

€ 1.469,30

Afscheid groep 8
Goede doelen/sponsorloop
Luizencommissie
Decoratie/materiaal

€ 22.448,23

Beginsaldi
Kas
ING Bank 2965642 - Betaalrekening
ING Bank 2965642 – Zakelijke Spaarrekening

Actueel

€ 300,00

€ 15,99

Renteopbrengst (Zakelijke Spaarrekening)

Begroot

€ 23.493,50

Huidige saldi

Mutatie

€ 127,15

€ 148,15

€ 21,00

€ 13.890,06

€ 9.807,80

-€ 4.082,26

€ 6.695,66

€ 9.711,65

€ 3.015,99

€ 20.712,87

€ 19.667,60

€ 1.045,27

Controle

€ 1.045,27

Nog te ontvangen posten
In dit boekjaar is de bijdrage van de Miland school met betrekking tot de sportactiviteiten in het schooljaar 2016/2017 niet
opgenomen. De totale kosten moeten nog naar rato worden verrekend en de ontvangst wordt opgenomen in het boekjaar
2017/2018.

Ouderbijdrage
Voor het schooljaar 2016/2017 is de hoogte van de ouderbijdrage gehandhaafd op het niveau van het voorgaande
schooljaar, te weten € 42,00. Per 31-08-2017 is voor het schooljaar 2016/2017 voor 9 kinderen geen ouderbijdrage
ontvangen. Dit is 4,0% van alle leerlingen. Ten opzichte van vorig schooljaar zien wij dat dit percentage weer iets is
toegenomen en wij zullen er alles aan doen om er voor te zorgen dat dit percentage het komende schooljaar weer omlaag
gaat!
Wij zijn ons altijd bewust dat de ouderbijdrage vrijwillig is, maar wij als oudervereniging stimuleren dat alle ouders/verzorgers
de vastgestelde bijdrage betalen. De leerlingen krijgen er immers ook een hoop leuke activiteiten voor terug en zonder deze
bijdrage is het niet mogelijk om alle extra activiteiten uit te voeren.

Jantje Beton
Ook dit jaar hebben onze leerlingen meegedaan aan de actie “Jantje Beton”. In totaal hebben zij een bedrag
van € 1.102,55 opgehaald. Deze opbrengst is bestemd voor het schoolreisje in 2017/2018.

Sponsorloop en klassenacties
Alle leerlingen zetten zich jaarlijks in voor een goed doel en organiseren zij diverse (klassen)acties. Een van de acties is de
sponsorloop. Tijdens de sponsorloop zorgt de ouderraad voor limonade voor alle deelnemers en toeschouwers.
Goede doelen 2015/2016
De door de leerlingenraad geselecteerde goede doelen in het schooljaar 2015/2016 waren Unicef en het Lilliane Fonds.
In totaal is er samen met de Miland een prachtig bedrag van € 9.914,12 ingezameld, dit is in overleg met de Directie als volgt
verdeeld:
Willibrord

€ 2.586,58

Unicef*

€ 2.639,42

Het Lilliane Fonds* € 4.688,12
* Op 21-11-2016 zijn bovengenoemde bedragen overgemaakt naar de opgegeven bankrekeningnummers.

Goede doelen 2016/2017
Er zijn ook dit jaar weer diverse sponsoracties georganiseerd. De totale opbrengst van deze acties komt ten goede van door
de leerlingenraad geselecteerde goede doelen: Stichting Priyankara (Sri Lanka) en IRSA Foundation. Daarnaast gaat er een
deel van het bedrag naar de ouderraad voor de bekostiging van het schoolreisje in 2017/2018. In totaal is er samen met de
Miland een prachtig bedrag van € 6.186,45 ingezameld, dit wordt in overleg met de Directie als volgt verdeeld:
Stichting Priyankara (Sri Lanka)*

€ 1,800,00

IRSA Foundation*

€ 2.400,00 (€ 1.700,- van de Willibrord + € 700,- van de Miland)

Willibrord t.b.v. schoolreisje

€ 1.986,45

* Dit bedrag wordt in het schooljaar 2017/2018 overgemaakt naar de opgegeven bankrekeningnummers.

OR-team
Onder deze post vallen de gemaakte kosten voor het ouderraadteam. Eénmaal per jaar gaan we met alle teamleden van de
ouderraad uit eten. Helaas hebben wij dit jaar geen geschikt moment kunnen vinden en daarom plannen wij dit in het nieuwe
schooljaar. Daarnaast sluiten wij de ouderraadvergadering rond de kerstperiode en aan het einde van het schooljaar af met
een borreluurtje. Als een lid van de ouderraad aftreedt krijgt hij/zij een leuk presentje voor zijn/haar inzet voor de ouderraad.
Dit jaar hebben wij een afscheidscadeau gekocht voor Petra en Sandy.

Najaarsmarkt
Ook dit jaar hadden wij de eer om de Kaaskoningin in onze school te ontvangen.
De ouderraad maakt elk jaar een prachtige ballonnenboog voor op het podium.
En net als voorgaande jaren liep onze school ook weer mee in de optocht van de
Najaarsmarkt. Het thema dit jaar was “Boerenkaas, haute koeture”.
De Willibrord had een prachtige kar met als hoogtepunt Juf Karen als onze eigen
Kaaskoningin. Wat zag ze er prachtig uit! De leerlingen, leerkrachten en
hulpouders hadden allemaal een kunstige zwart-witte hoed op (“hoed koeture”).
Tijdens de optocht zijn alle deelnemers voorzien van wat te drinken en lekkers.
Aan het publiek hebben we kaasblokjes uitgedeeld.
Onze kar won ook dit jaar weer een prijs: de 4e prijs en daar zijn wij trots op!.
Deelname aan de Najaarsmarkt zien wij als een prachtige kans om onze school te
promoten onder alle inwoners van Bodegraven!
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Sinterklaas
Hieronder vallen de gemaakte kosten voor het Sinterklaasfeest. De ouderraad verzorgt elk jaar het Sinterklaasfeest.
Wij verzorgen o.a. de catering, waaronder drinken en snoepgoed en wij zorgen er voor dat de Sint met zijn Pieten ook onze
school bezoekt. Uiteraard krijgen de Sint en zijn Pieten een cadeautje als dank voor hun komst naar onze school.
Groep 1 t/m 4
Alle kinderen van groep 1 t/m 4 (ook groep 4/5) hebben in hun schoentje een schoencadeautje, wat strooigoed en een
mandarijn gekregen. Op 5 december hebben zij ook nog een leuk cadeautje gekregen, met een waarde van ongeveer € 5,00
incl. BTW. Dit jaar hebben de Sint en zijn Pieten de volgende cadeautjes uitgedeeld: een dagboekje met muziek, COGO
bouwblokken, mini vier op een lijn of een hijskraan constructie-set.
Groep 5 t/m 8
Ook de leerlingen van de bovenbouw hebben hun schoen gezet en zij hebben hierin strooigoed en een mandarijn gekregen.
De leerlingen van groep 5 tot en met 8 krijgen van de ouderraad elk jaar een nieuw spel voor hun klas met een waarde van
ongeveer € 25,00. Dit jaar zijn er weer verschillende leuke nieuwe spellen uitgezocht door de leerkrachten.

Kerstviering
Kerstdiner
Tijdens de kerstviering eten de kinderen in de klas van alle lekkere dingen die zij zelf hebben meegebracht. De ouderraad
verzorgt o.a. de tafelaankleding in de klaslokalen (tafelkleden, servetten, kaarslichtjes op de tafel, etc.). De opgegeven
ouders/verzorgers konden net als vorig jaar tijdens het kerstdiner in de hal ook eten van al het zelfgemaakte lekkers. Door
velen wordt dit ervaren als een heel erg gezellig samenzijn. Met de verkoop van consumpties tijdens het kerstdiner heeft de
ouderraad een bedrag van € 49,- opgehaald.
Kerstmusical
Alle kinderen van groep 6 die meedoen aan de kerstmusical hebben een klein presentje (kerstbal) ontvangen. Dit cadeautje
met een waarde van maximaal € 1,- wordt uitgezocht door de juf en betaald door de ouderraad. Ook wordt er een cadeau
van maximaal € 10,- gekocht voor de filmer die een prachtige dvd maakt van de kerstmusical.

Carnaval
Hieronder vallen de gemaakte kosten voor het carnavalsfeest. Tijdens de carnavalsviering huurt de ouderraad spelletjes en
zij versiert de feestzaal. Daarnaast krijgen Prins Carnaval, zijn hofdames en zijn raad van 11 die dag een speciale medaille.
Deze mogen zij houden als herinnering aan deze bijzondere dag. Alle feestende kinderen krijgen op de dag limonade en wat
lekkers aangeboden. Voor de hulpouders zorgt de ouderraad voor koffie/thee met wat lekkers.
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Sportactiviteiten
Hieronder vallen de gemaakte kosten voor alle sportactiviteiten zoals de Koningsspelen, de kleutersportdag, de sportdag
voor groep 3 t/m 8 en het schoolvoetbaltoernooi.
Koningsspelen
De Koningsspelen zijn een sportief Oranjefeest voor alle kinderen in het basisonderwijs. Het doel
van deze sportieve dag is om de kinderen te laten zien hoe belangrijk én leuk het is om te
bewegen. We zijn samen met de kinderen van de Miland gestart met een heerlijk Koningsontbijt.
En daarna hebben wij allemaal natuurlijk het Koningsspelenlied HupsaKee! gedanst.
Het ontbijt is gratis aangeboden door Jumbo Broekvelden. Ook dit jaar konden de kinderen kiezen
uit diverse activiteiten met voor zover mogelijk een sportief karakter.
KNVB schoolvoetbaltoernooi 2017
Elk jaar organiseert de KNVB een schoolvoetbaltoernooi voor de leerlingen van groep 5 tot en met groep 8. Ook veel
kinderen die niet op voetbal zitten, vinden het immers leuk om af en toe een balletje te trappen en het is voor kinderen
belangrijk dat ze genoeg beweging krijgen. Ook dit jaar hebben er weer verschillende teams met leerlingen uit groep 5 t/m 8
meegedaan: 2 elftallen en 3 zeventallen. De deelnamekosten (in totaal € 85,00) worden betaald door de ouderraad.
Kleutersportdag
Jaarlijks organiseren wij samen met het schoolteam een kleutersportdag (groep 1 en 2) in de Oude Zustertuin. Voor het
gebruik van de faciliteiten in de Zustertuin ontvangt de Stichting Zustertuin een donatie van € 50,-. Op de kleutersportdag
zorgt de ouderraad voor een hapje en een drankje. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor alle enthousiaste
toeschouwers.
Sportdag groep 3 tot en met groep 8
Ieder jaar organiseert onze school een sportdag op de atletiekbaan in Reeuwijk. Voor de kinderen een leuke gelegenheid om
kennis te maken met atletiek. De ouderraad huurt voor die dag de sportaccommodatie (atletiekbaan) met materialen en de
benodigde voorzieningen (kleedkamers met toiletten, EHBO, etc.). De ouderraad verzorgt ook de catering op die sportdag.
Dit jaar hebben alle kinderen, leerkrachten en aanwezige ouders/verzorgers fruit, koek, koffie/hee/limonade en chips
gekregen. Voor het gebruik van de kantine ontvangt de korfbalvereniging CKV (via Claudia van der Vis) een donatie van
€ 75,-.

Paasviering
Hieronder vallen de gemaakte kosten voor de Paasviering. Dit schooljaar hebben alle leerlingen voor elkaar een paasontbijt
gemaakt. Van de ouderraad krijgen alle kinderen een vrolijk gekleurde papieren tas die zij thuis voor hun klasgenoot mogen
vullen en versieren. De ouderraad verzorgt die dag ook het ontbijt voor de leerkrachten die geen “eigen” groep hebben.
Met Pasen gaan alle kinderen, leerkrachten en vrijwilligers naar de Sint Willibrorduskerk. De pastoor en de koster krijgen
ieder jaar een klein bedankje.
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Schoolreis
Voor de meesten is dit de allerleukste schooldag van het jaar: het schoolreisje!!
Dit jaar zijn wij met 359 personen (leerlingen en begeleiders van de Willibrord) naar het
pretpark Duinrell in Wassenaar geweest. Wij hebben in totaal 5 bussen gehuurd om alle
kinderen en begeleiders veilig naar Wassenaar te vervoeren. Op de dag heeft iedereen
limonade met een koekje, een zakje chips en een snoepje gekregen. Voor de veiligheid van
onze kinderen hebben wij polsbandjes met noodtelefoonnummers voor éénmalig gebruik
aangeschaft.
Het was weer een fantastische dag en wij hebben nu al zin in het schoolreisje van volgend
jaar!

Zomerfeest
Het zomerfeest had dit jaar het thema “Western Party”. Er was weer groots
uitgepakt met verschillende spellen voor jong en oud, zoals een grote westernstormbaan en heel veel leuke thema-spelletjes. Alle kinderen konden één keer
gratis gebruik maken van de spelletjes. Een extra kaartje kon je kopen voor € 0,50.
Tijdens het zomerfeest kon een ieder ook tegen betaling genieten van een hapje
en/of drankje. De uiteindelijke opbrengst van het zomerfeest is € 300,90. Wij hopen
dat iedereen heel erg veel plezier heeft beleefd. Ook volgend schooljaar staat er
weer een zomerfeest gepland, en wij hopen dat wij weer op uw komst en inzet
mogen rekenen!
Door de inzet van vele teamleden en hulpouders konden wij dit feest organiseren.
Via deze weg willen wij iedereen die zich heeft ingezet ontzettend bedanken!!

Afsluitfeest groep 8
Aan het einde van het schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 afscheid genomen van onze school. Velen van hen zijn
lang bij onze school betrokken geweest en dit wordt elk jaar traditioneel afgesloten met een afsluitfeest. Dit feest wordt
georganiseerd door de contactouders van groep 8. Vanuit de ouderraad ontvangen zij een bijdrage van € 5,00 per leerling,
die de organisatoren naar eigen inzicht mogen besteden. Dit jaar heeft de ouderraad een bijdrage van € 220,00 (€ 5,00 x 44
leerlingen) overgemaakt.
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Hoofdluisbestrijding
Een enthousiast team van ouders heeft zich ingezet om hoofdluis binnen onze school te bestrijden.
De “hoofdluizen” namens de OR waren Petra Lodewijkx en Carin Jaspers.
Alle kinderen die voor het eerst op onze school komen krijgen éénmalig een gratis luizenzak van de ouderraad. Gaat de
luizenzak kapot of is deze kwijt, dan kunt u een nieuwe luizenzak voor € 3,50 aanschaffen via Karin/Brigitte.
Alle kosten die gemoeid zijn met hoofdluisbestrijding worden onder deze post verantwoord. Dit jaar kregen wij een
onverwacht aanbod en hebben wij voor een symbolisch bedrag van € 70,- nieuwe luizenzakken overgenomen van de Goede
Herder-school. De 10 hulpouders van het hoofluizenteam hebben een klein presentje (waardebon met een waarde van
€ 5,00) van de ouderraad ontvangen als dank voor hun onmisbare inzet.

Meester/juffendag
De kosten voor de “meester/juffendag” worden onder deze post verantwoord. Alle leerkrachten die geen eigen klas hebben
ontvangen van de ouderraad een cadeau. Dit jaar hebben acht juffen/meesters een cadeaubon met een waarde van € 10,00
ontvangen.

Kosten “lief en leed”
De kosten “lief en leed” worden onder deze post verantwoord. Bij een geboorte, huwelijk of andere gebeurtenis, stuurt de
schooladministratie een kaartje.

Aanschaf materiaal/decoratie
De doelstelling is dat al het aangeschafte (decoratie)materiaal meerdere jaren kan worden gebruikt. Onderstaande
materialen zijn dit jaar aangeschaft:
Statafels
Jaarlijks huurt de ouderraad voor een aantal evenementen/activiteiten statafels. Omdat dit iedere keer terugkeert hebben wij
besloten dat het voordeliger is om deze zelf aan te schaffen. Er zijn in totaal 5 statafels aangeschaft.
Parasolvoeten
Er zijn 2 parasolvoeten aangeschaft. Deze kunnen worden ingezet bij diverse activiteiten (zoals sportdag, sponsorloop,
Najaarsmarkt, etc.).
Geluidsinstallatie
Wij hebben geïnvesteerd in de geluidsinstallatie van onze school. De bekabeling voor de speakers en de versterker zijn
aangepast, waardoor er nu 4 boxen kunnen worden aangesloten.
Opberg boxen
Er zijn in totaal 5 opberg-boxen aangeschaft zodat wij onze (reserve) materialen schoon en/of droog kunnen bewaren.
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Verzekeringen
Er is een collectieve ongevallenverzekering afgesloten voor alle leerlingen, leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel,
stagiaires, vrijwilligers en andere deelnemers aan schoolse activiteiten. De ouderraad betaalt deze jaarlijkse
ongevallenverzekering. De jaarpremie is € 320,58.

Bankkosten
Voor het zakelijk bankbetalingsverkeer (denk hierbij aan bijschrijvingen, afschrijvingen, stortingen, etc.) moet de ouderraad
betalen. Per kwartaal ontvangen wij van ING een factuur voor het zakelijk betalingsverkeer. Al deze kosten worden
samengevat onder de post ‘bankkosten”.

Tot slot
Wij hebben getracht alle inkomsten en uitgaven op een transparante manier weer te geven. Heeft u toch nog vragen en/of
opmerkingen? Dan horen wij dit graag!
Of heeft u een leuk idee en/of tip? Ook dan horen wij dit graag van u. Spreek één van ons aan of stuur een e-mail naar:
or.willibrordmiland@degroeiling.nl.
Met vriendelijke groet,
Petra Lodewijkx (Voorzitter), Bianca Hart (Penningmeester) en Annet Nomen (Secretaris)
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