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Woord vooraf 

Voor jullie ligt de verantwoording van de inzet van de Ouderraad van OBS ‘t Hunnighouwersgat. Het 

jaar is weer voorbij gevlogen, mede door gezellige, sportieve en creatieve activiteiten die de kinderen 

hebben ondernomen. 

De Ouderraad is een goed gemixt team van ouders die van verschillende markten thuis zijn. Wij 

vertegenwoordigen alle ouders die hun kinderen onderwijs laten volgen op ’t Hunnighouwersgat. We 

zijn vooral actief in het organiseren en uitvoeren van activiteiten die worden aangeboden naast het 

regulier onderwijs. 

De ouderraad legt jaarlijks middels een verslag verantwoording af aan de ouders over de wijze 

waarop de inkomsten en uitgaven gedaan zijn. Het inkomen van de ouderbijdrage is de 

ouderbijdrage welke wij u jaarlijks vragen over te maken. Daarnaast proberen wij extra te verdienen 

met bijvoorbeeld markten en een schoolavond.  

In dit verdere verslag zullen de activiteiten  en bijzonderheden waaraan de ouderraad heeft 

bijgedragen worden toegelicht. Daarnaast hebben we ook het financiële verslag, waarin jullie de 

gespecificeerde uitgaven en inkomsten kunnen nalezen, bijgevoegd. 

Wij hopen dat jullie kinderen hebben genoten van alle activiteiten. Mochten er vragen of 

opmerkingen zijn over de werkzaamheden van Ouderraad spreek ons dan vooral aan!  
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Samenstelling en werkwijze Ouderraad 

Het bestuur van de Ouderraad wordt gevormd door drie bestuursleden in de vorm van een 

voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast heeft de OR verschillende leden.  

De OR heeft als doel om de leerkrachten te ondersteunen bij verschillende activiteiten. Denk hierbij 

aan bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest of de schoolavond. Voor het schooljaar 2018-2019 was de 

samenstelling van de OR als volgt: 

Berber van der Sluis :  voorzitter  

Erika Haarsma  :  penningmeester 

Karen Luidenga  : secretaris 

Angelique Kan  : lid (einde schooljaar afgetreden) 

Manja Schalkwijk : lid 

Lysbet Hooijenga : lid 

Klaas Jan de Jong : lid 

Wietske Zeijlemaker : lid 

Jan Elkhuizen  : lid 

Joyce Mooten  : lid 

Liliam Veenstra  : lid 

Ongeveer zes keer per jaar komt de OR voor een vergadering bij elkaar, hierbij is altijd iemand van 

het team aanwezig. We bespreken dan welke activiteiten er aan zitten te komen en welke acties 

hiervoor worden ondernomen. Voor de grotere activiteiten worden zogeheten werkgroepen 

opgericht. De leden van de werkgroep werken dan, in overleg met het team en andere betrokkenen, 

aan het programma van die dag. Denk hierbij onder meer aan het maken van een draaiboek, inkopen 

van cadeaus en traktaties, inhuren of aankopen van kostuums, versieren van de school, hulp op de 

dag zelf, afruimen na afloop. We houden daarbij het budget scherp in te gaten. We streven ernaar 

om zoveel mogelijk meerwaarde voor de kinderen toe te voegen aan het reguliere onderwijs 

programma. 

De OR helpt de leerkrachten jaarlijks met o.a. de volgende activiteiten: 

Voorleesontbijt, Sinterklaasviering, kerstviering, Pasen, de schoolavond, koningsspelen, het school 

voetbal toernooi, het afscheid van groep 8 en natuurlijk de schoolreizen. Voor deze activiteiten 

draagt de OR ook de financiële zorg.  
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Activiteiten 

Een schooljaar gaat snel voorbij en als we dan opsommen aan welke activiteiten de OR heeft 

bijgedragen, dan is dat flink wat! Voordat het één en ander in de praktijk is neergezet is er achter de 

schermen al het nodige werk verzet. Overleg met de activiteitencommissies, versierspullen 

aanschaffen en versieren, boodschappen doen, dingen klaarzetten, noem maar op. Hieronder kun je 

een overzicht lezen van de inzet van de OR. Ten slotte informeren wij jullie over de staat van 

financiën met het financieel jaarverslag over afgelopen schooljaar en voegen we de begroting voor 

het schooljaar 2019-2020 toe. 

Boschplaat expeditie 

Staatsbosbeheer heeft als doel gesteld dat ieder Terschellinger kind tenminste één keer in zijn leven 

een nacht op de Boschplaat moet hebben doorgebracht. Om de vier jaar organiseren ze daarom een 

complete excursie voor de groepen 5 t/m 8. Dit was de tweede keer en waar de OR de eerste 

expeditie nog volop ingezet werd om boodschappen te doen en te koken was dit nu ook in handen 

van SBB. Geweldig!  

Financiële verantwoording: Voor de school en de OR waren er aan deze expeditie geen kosten 

verbonden.  

Sinterklaasfeest 

Nog voordat Sinterklaas aanmeert in de haven wordt de school versierd. Zo is het al feestelijk 

wanneer de kinderen op maandag weer op school komen. Het valt niet mee om alles goed te regelen 

aangezien Sinterklaas rond deze periode een erg volle agenda heeft…… Met goede voorbereiding 

komt er echter ieder jaar weer een prachtig feest voor alle kinderen.  

Financiële verantwoording: Iets meer uitgegeven dan begroot. Er is geld uitgegeven aan pepernoten / 

strooigoed, cadeautjes voor alle groepen, cadeaubonnen voor Sinterklaas, de Pieten en de muziek, 

cadeaubon voor Terpstra voor het stallen van Amerigo, koffie met lekkers voor de muzikanten, 

chocolademelk met een speculaasje voor de leerlingen en na afloop van het Sinterklaasfeest verzorgt 

de OR een lunch voor alle Pieten en Sinterklaas. 

Kerstfeest 

Direct nadat Sinterklaas weer naar Spanje is gevaren werd de versiering op school omgewisseld van 

Sint naar kerst. Gelukkig hadden we hiervoor goede hulp van de leerlingen uit groep 7 en 8, zo was 

het in een mum van tijd klaar!  

Een prachtig kerstfeest was het! De kinderen kwamen allemaal mooi aangekleed én met heerlijke 

hapjes naar school om met de klas het kerstfeest te vieren. De OR had voor de ouders ondertussen 

heerlijke snert, groentesoep en kerstbroden klaar staan. Gezellig! …………………………….. 

Financiële verantwoording: Kerst viel ruim binnen budget! Er is geld uitgegeven om het kerstdiner 

voor de ouders zoals hier boven beschreven te bekostigen. 

Midwintermarkt 

Een stormachtige markt op 29 december! Maar de sfeer was goed en ons kraampje goed ingericht. 

Met de verkoop van gekleurde disco staven en veilige fietslampjes hebben we onze kas leuk 

aangevuld. Helaas is de geleende tent die we als windvanger over onze kraam hadden staan wel 

verloren gegaan…… 

Financiële verantwoording: Er is € 194.50 verdient tijdens de markt. Wel moesten we kraamhuur van 

€ 25,00 betalen. Een mooie winst dus van € 169,50. 

 

 



6 
 

Voorleesontbijt 

Een leuke gewoonte, het voorleesontbijt. De oudere kinderen lezen de jongsten voor en ondertussen 

genieten ze van een heerlijk broodje en wat drinken. Een lekker rustig opstart moment van deze 

schooldag! 

Financiële verantwoording: aankoop broodjes en drinken € 79,52 . 

Schoolavond  

Wat een geweldige schoolavond! Een super leuke musical gespeeld door alle klassen samen, 

hartstikke leuk gedaan! In de pauze was er een verloting. Wat een prijzen heeft de OR hiervoor 

verzameld bij ondernemers van het hele eiland. We waren erg onder de indruk hoeveel mensen onze 

school een warm hart toedragen en leuke prijs beschikbaar stelden. Heel erg bedankt hiervoor! 

Samen met de omzet van drankjes en een zakje chips hebben we deze avond een enorm bedrag 

opgehaald voor onze OR kas!  

Financiële verantwoording: Door de verkoop van lootjes en de catering hebben we € 786,20 

opgehaald deze avond. Wel wat uitgaven: € 87,00 voor de huur van de aula van het VMBO, € 11,90 

voor de lootjes en € 105,59 inkopen voor de catering. Een hele mooie winst van € 581,71 . 

Eiland en cultuur 

Als OR hebben we meegedaan aan het crowdfunding project voor het Terschelling ABC boek. Een 

prentenboek met bij iedere letter een tekening en een verhaaltje. Extra leuk hieraan is dat de drie 

eilander dialecten worden gebruikt. We hebben dit project gesteund en krijgen in ruil hiervoor het 

boek voor in de schoolbibliotheek. Het boek wordt in november 2019 verwacht. Meer hierover is te 

lezen op www.voordekunst.nl/projecten/8370 . 

Financiële verantwoording: € 25,00 

Schoolvoetbaltoernooi 

Voor het schoolvoetbal toernooi hoeft de OR verder niets te regelen, wel doen we een bijdrage voor 

de organisatie en de prijzen. 

Financiële verantwoording: € 50,00 

Koningsontbijt 

Doordat er een leuke sportieve ochtend werd georganiseerd op West werd het koningsontbijt een 

koningslunch. In samenwerking met de Jumbo wordt er ieder jaar een pakket gebracht met lekkere 

broodjes, beleg en drinken.  

Financiële verantwoording: voor dit ontbijt heeft de OR geen kosten hoeven maken. 

Pasen 

Bij Pasen horen paaseitjes…. 

Financiële verantwoording: € 15,92 voor de paaseitjes. 

Schoolreizen 

Aan het begin van het schooljaar vierde groep 3/4 een schoolreis op het eiland. Lekker weg met de 

strandbus en als afsluiter spelen en een ijsje in Zonneweelde. Heerlijk! 

Zoals de traditie is stond er voor groep 1/2 weer een huifkar klaar. Mooi verkleed gingen alle 

kinderen op pad voor een leuke dag Op ‘e Riid. Koek, snoepjes en fruit mee voor onderweg en lekker 

een patatje eten bij Zonneweelde. Een geweldige dag voor de kinderen. 

Groep 5 t/m 8 ging op Boschplaat expeditie. 

 

 

http://www.voordekunst.nl/projecten/8370
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Bij de invoering van het continue rooster is de tussen schoolse opvang, die tot dan toe de lunch 

verzorgde voor overblijvende kinderen, opgeheven. Het bedrag dat de TSO nog op rekening had 

staan, € 1900.00, is in bewaring gegeven bij de OR. In een contract werd vastgelegd dat de school 

t/m 31 december 2018 de tijd had om dit geld te besteden aan activiteit, speeltoestel, moestuin of 

iets anders wat een aanvulling zou zijn voor de school en de kinderen. Dit is niet gerealiseerd. 

Daarom is het bedrag op 1 januari 2019 in handen gekomen van de Ouderraad. Voorwaarde was dat 

dit bedrag niet ‘in kas’ ging maar dat dit werd besteed aan iets leuks voor de kinderen. De kinderen 

hebben hierover gestemd en zelf de keus gemaakt. Een schoolreis naar attractiepark 

Drouwenerzand! Met de eerste boot weg, met een dubbeldekker naar Drouwen, patat met een 

snack, zoveel ijsjes en limonade als je maar wilt; het was een geweldige dag voor alle kinderen! Het 

geld van de TSO is wat ons betreft hiermee goed besteed. 

Financiële verantwoording: deze post geeft een vertekend beeld. Er is via het schoolfonds (de 

vrijwillige ouderbijdrage) € 1350,00 binnengekomen voor de schoolreisjes van dit schooljaar. 

Daarnaast hadden we nog € 1900,00 te besteden van het geld van de TSO. Een totaal bedrag van € 

3250,00 te besteden dus. We hebben € 2834,17 uitgegeven. Dit betekend dat € 415,83 over is; dit 

gaat mee in het budget voor het schooljaar 2019-2020. 

Kleuterspelfeest 

Jaarlijks wordt door de gym leerkrachten een kleuterspelfeest georganiseerd op Camping Haantjes. 

Helaas kon dit door omstandigheden niet doorgaan. De leerkrachten konden op het laatste moment 

niets anders meer organiseren. Dit kon de OR niet laten gebeuren! Daar waren we het unaniem over 

eens. Groep 3 t/m 8 was op schoolreis naar Drouwen, dan moest er voor de kleintjes toch ook iets 

leuks zijn! Binnen no time werd er een springkussen geregeld en werd de brandweer opgetrommeld 

voor een workshop brandjes blussen. Een ijsje toe, en uitgetelde en blije kinderen waren het 

resultaat. Hier doen we het voor. Met dank aan de brandweer en het Sint Jans Comité voor het lenen 

van het springkussen. 

Financiële verantwoording: € 3,56 voor de ijsjes.  

Afscheid van groep 8 

Een bijzonder moment is het; afscheid nemen van je basisschool periode. Hier staat school dan ook 

uitgebreid bij stil. De leerkrachten en de kinderen bereiden zelf de afscheidsavond voor en de OR 

zorgt voor koffie en thee, champagne en een drankje met hapje bij de nazit. Ook krijgen de kinderen 

van de OR een boek cadeau die ze vooraf zelf hebben uitgezocht. 

Financiële verantwoording: Boodschappen: € 86,24 en € 202,37 voor de boeken. 

Laatste schooldag 

En hoe snel brak de laatste schooldag al weer aan! Een zonnige dag waarop het team zorgde voor 

spelletjes op het plein en koffie. Groep 7 had alles uit de kast getrokken en presenteerden de 

lekkerste zelfgemaakte taarten. Daarnaast was er voor de leerlingen een lekker ijsje. Wij bedanken 

de IJswinkel hier heel hartelijk voor! 

Financiële verantwoording: De OR heeft hiervoor geen kosten hoeven maken.  

Diverse uitgaven 

We hebben nog een aantal uitgaven die niet in een bepaald potje pasten. Zo hebben we een aantal 

keren lief & leed uitgaven gedaan bij ziekte en geboorte. Er is afscheid genomen van een OR lid die 

we als bedankje een cadeaubon hebben gegeven. Jaarlijks voorziet de OR de koffiekamer eenmalig 

van een voorraad koffie en thee. In ruil daarvoor kunnen wij bij alle activiteiten altijd koffie en thee 

gebruiken. We hebben een nieuwe speaker aangeschaft voor de geluidsinstallatie en we betalen 

contributie voor de Vereniging voor Openbaar Onderwijs.  

Financiële verantwoording: de totale kosten hiervoor zijn € 503,01 . 
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Financieel verslag van de Ouderraad schooljaar 2018-2019 

Beginsaldo 

01-08-2018 Kas       €     700,35 

01-08-2018 Betaalrekening      €   3337,04 

01-08-2018 Spaarrekening      €   5145,01 + 

         --------------- 

  Totaal       €   9182,40 

Inkomsten 

       Begroting Werkelijk Begroting 

       2018-2019 2018-2019 2019-2020 

Rente spaarrekening     €         0,00 + €          0,51 €         0,00 

Schoolfonds *      €  3825,00 €   5250,00 €  4765,00 ** 

Opbrengst Midwintermarkt    €         0,00 €     169,50 €    150,00 

Opbrengst Schoolavond    €         0,00 €     581,71  €    200,00 

Opbrengst sponsoring     €    200,00 + €         0,00  + €    100,00 + 

       -------------- --------------- -------------- 

Totaal inkomsten     €  4025,00 €   6001,72 €  5215,00 

Totaal (saldi + inkomsten)      € 15184,12 

 

Uitgaven      Begroting Werkelijk Begroting 

       2018-2019 2018-2019 2019-2020 

Organisatiekosten / onvoorzien / lief & leed   €    400,00 €     503,01 €      400,00 

Acties en schoolvoetbal     €      50,00 €       75,00 €      100,00           

Schoolreisjes      €  1300,00 €   2834,17 €    4400,83              

Afscheid groep 8     €    300,00 €     288,61 €      300,00 

Sinterklaas      €    600,00 €     649,02 €      700,00 

Kerst       €    350,00 €     169,02 €      250,00 

Pasen en voorleesontbijt    €    100,00 €       95,44 €      125,00 

Bankkosten      €    150,00 €     155,38 €      150,00 

Klassengeld      €    200,00 + €     200,00 + €      200,00 + 

       -------------- --------------- --------------- 

Totaal uitgaven     €  3450,00 €  4969,65 €    6625.83 

 

Eindsaldo 

31-07-2019 Kas       €    573,10 

31-07-2019 Betaalrekening      €  4495,85 

31-07-2019 Spaarrekening      €  5145.52 + 

         -------------- 

  Totaal       €10214,47  

Controle 

Totaal saldi + inkomsten      €15184,12 

Totaal uitgaven        €  4969,65 - 

         -------------- 

Saldo per 31-07-2019       € 10214,47  
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* Het schoolfonds / de vrijwillige ouderbijdrage van € 60,00 is in het schooljaar 2018-2019 als volgt 

opgebouwd:  

1 x € 15,00 voor het schoolreisje van het betreffende jaar, 

1 x € 15,00 sparen voor het schoolkamp in groep 7 of 8, 

1 x € 30,00 voor activiteiten. 

Verdeling van het schoolfonds: 

€ 1350,00 voor de schoolreisjes van schooljaar 2018-2019 

€ 1305,00 sparen voor het schoolkamp in groep 7 of 8 

€ 2595,00 voor activiteiten 

De vrijwillige ouderbijdrage is dit jaar door 98,85 % van de ouders betaald, een hoog percentage! In 

de verdeling is te zien dat de bedragen voor de schoolreisjes en voor het sparen voor het schoolkamp 

niet precies gelijk is. Dit komt omdat de nieuwe kinderen op school (groep 0) wel een bijdrage voor 

het schoolreisje hebben gedaan maar nog niet hebben gespaard.  

Daarnaast hebben een aantal ouders een extra bedrag gestort; dit bedrag hebben we in de 

‘activiteiten’ post bijgeschreven.  

** Vanaf het schooljaar 2019-2020 zullen het schoolfonds opsplitsen in twee delen (zie elders in dit 

verslag), te weten: 

- € 30,00 vrijwillige activiteiten bijdrage (voor Sinterklaas, kerst, schoolavond, etc.), 

- € 20,00 voor de schoolreis van het betreffende jaar, het spaarsysteem vervalt.  

De begroting voor deze post is opgebouwd uit: 90 leerlingen x € 30,00 activiteitenbijdrage is € 

2700,00 + 71 leerlingen schoolreis á € 20,00 per leerling is € 1420,00 + 19 leerlingen van groep 7 en 8 

die op schoolkamp gaan, een deel is al gespaard, een deel moet nog betaald worden; € 645,00. Is 

totaal € 4765,00. 
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Kascontrole 

Aan het einde van ieder schooljaar wordt de kas van de Ouderraad gecontroleerd door twee ouders 

die beiden geen zitting hebben in de Ouderraad.  

De kas voor het schooljaar 2018-2019 is op 11 september 2019 gecontroleerd en akkoord bevonden 

door:  

 

 

Anja Spanjer     en     Esther van den Berg 
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Belangrijke wijziging voor de vrijwillige ouderbijdrage 

Al jaren is het zo dat de vrijwillige ouderbijdrage uit meerdere delen is opgebouwd. Op dit moment is 

de situatie als volgt: 

* € 15,00 voor de schoolreis van het betreffende jaar, 

* € 15,00 sparen voor het schoolkamp in groep 7 of 8, 

* € 30,00 voor alle activiteiten. 

In totaal werd er hiermee € 60,00 per jaar gevraagd. Over 8 schooljaren is dit € 480,00 . 

Het is gebleken dat het voor de OR bijzonder lastig is om bij te houden welk bedrag voor ieder kind is 

gespaard voor het schoolkamp. Dit komt omdat niet ieder jaar voor ieder kind de bijdrage wordt 

betaald of doordat er nieuwe kinderen bijkomen. 

Om deze reden heeft de OR, in goed overleg met Esmé Bijlsma, besloten om de vrijwillige 

ouderbijdrage op te splitsen en apart te gaan innen. De verdeling wordt als volgt: 

* € 20,00 voor de schoolreis van het betreffende jaar, 

* € 30,00 vrijwillige activiteiten bijdrage, 

* € 150,00 voor het schoolkamp in groep 7 of 8, dit bedrag is eenmalig. 

In totaal zijn de kosten voor 8 schooljaren hiermee € 530,00 (1 x € 150,00 + 8 x € 20,00 + 8 x € 30,00). 

Een kleine verhoging dus zoals de berekening laat zien: € 50,00 over 8 schooljaren komt neer op een 

verhoging van € 6,25 per jaar. 

(De OR behoud zich het recht voor om jaarlijks het bedrag voor zowel de schoolreis, het schoolkamp 

en de vrijwillige activiteiten bijdrage te verhogen. Dit zal vooraf bekend gemaakt worden). 

Wat gebeurt er met het gespaarde geld? 

De kinderen die nu op school zitten hebben vanaf groep 1 al een bedrag gespaard voor het 

schoolkamp. De OR heeft in kaart gebracht hoeveel dit per kind is. Het gespaarde bedrag wordt in 

mindering gebracht op de kosten voor het schoolkamp en de schoolreisjes voor het schooljaar 2019-

2020. Mocht er daarna nog een bedrag over zijn dan wordt dit terug gestort naar de ouders. 

  

 

 

 


