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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. En ondanks de Corona crisis hebben we het jaar toch nog leuk af kunnen 

sluiten voor iedereen. 

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

vertegenwoordigen alle ouders / verzorgers 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 vrijwillige activiteitenbijdrage welke wij u jaarlijks vragen 

over te maken. Daarnaast proberen wij extra te verdienen met bijvoorbeeld markten,  een 

schoolavond en andere acties.  

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 

De OR (= Ouderraad) heeft als doel om de leerkrachten te ondersteunen bij verschillende 

activiteiten.  

Voor het schooljaar 2019-2020 was de samenstelling van de OR als volgt: 

Liliam Veenstra  :  voorzitter  

Erika Haarsma  :  penningmeester 

Karen Luidenga  : secretaris 

Berber van der Sluis : lid (afgetreden) 

Manja van Poppel : lid (afgetreden) 

Lysbet Hooijenga : lid (afgetreden) 

Klaas Jan de Jong : lid 

Wietske Zeijlemaker : lid 

Jan Elkhuizen  : lid 

Joyce Mooten  : lid 

Bas Postma  : lid 

Robin Zeevat  : lid 

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

het team aanwezig.  

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.  

Voor de grotere activiteiten worden 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. 
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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 Hieronder het overzicht van de inzet van de OR, met de financiële 

verantwoording. 

 

Op pagina 8 staat het financieel jaarverslag uitgebreid beschreven. 

Schoolreizen 

September stond in het teken van de schoolreizen. Voor groep 3 t/m 6 was dit een super leuke dag 

naar pretpark Sanjesfertier. Door de touringcar te delen met de Prinses Margrietschool konden we 

de kosten ervan ook delen. 

De leerlingen van groep 7 en 8 gingen naar Uitwellingerga naar Zeilschool ‘Us Untwyk’ voor een 3-

daagse zeilkamp. Ook zij hebben een fantastische schoolreis gehad. 

Met dank aan Rederij Doeksen voor het sponsoren van een deel van de bootreizen.  

Voor groep 1 / 2 viel de schoolreis helaas in het water door Corona.  

Financiële verantwoording: De totale kosten voor de schoolreizen waren € 3518,63 

Heksenmarkt 

We gingen vol goede moed en met bakken vol leuke T-shirts naar de herfst – heksenmarkt. Op deze 

T-shirts stond een krijtbord printje waar kinderen zelf een tekening op kunnen maken. De markt was 

zeer gezellig maar de verkoop viel helaas nogal tegen. Na de markt zijn er via Facebook / Sneuper 

ook nog T-shirts verkocht. We hoefde de shirts niet vooraf in te kopen maar konden een deal maken 

dat we alleen een klein percentage van de verkochte shirts hoefden te betalen. Super dus! Marktgeld 

moesten we wel betalen maar hebben op de kosten kunnen besparen door zelf een kraampje te 

bouwen i.p.v. deze te huren. 

Financiële verantwoording: De opbrengst was € 98,50 

Nationaal schoolontbijt werd schoollunch 

De pakketten worden op school geleverd door het Nationaal schoolontbijt. De OR hoeft hier verder 

niets voor te bekostigen.  

Financiële verantwoording: € 0,00 

Sinterklaasfeest en Sinterklaas actie 

Voor het eerst dit schooljaar organiseerde de OR, in samenwerking met de Coop en Jumbo, een 

sinterklaas actie. We gaven de kinderen bestellijsten mee naar huis waarmee ouders, grootouders en 

buren feestelijke lekkernijen konden bestellen voor de sinterklaas viering. De actie viel erg goed in de 

smaak en we hadden een geweldige opbrengst. Dit bedrag kunnen we de komende jaren gebruiken 

voor de aankleding van het Sinterklaas feest op school. Daarnaast hebben we met de actie de 

Voedselbank Terschelling gesteund; alle gezinnen die gebruik maken van de voedselbank hebben een 

verwen pakket voor een heerlijk avondje gekregen. 

Financiële verantwoording: De opbrengst van de actie is € 625,62 

Het Sinterklaas feest op school was als vanouds weer erg gezellig en zeer geslaagd. Voor het eerst dit 

jaar was er een nazit (leerkrachten, OR, Sinterklaas en Pieten) met alle scholen samen. 

Financiële verantwoording: € 789,24 
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Kerstfeest 

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

Sint naar kerst. Een prachtig kerstfeest was het!  

De kinderen maakten eerst een wandeling, een lichtjestocht, door het dorp waar ze verschillende 

muzikanten (mede leerlingen) tegen kwamen die kerstliedjes zongen of speelden op hun instrument. 

Toen ze weer bij school aankwamen was er een levende kerststal (met medewerking van Puur 

Terschelling). De kinderen nemen allemaal wat lekkers mee naar school om samen te dineren in hun 

klas.  

In de hal had de OR een buffet neergezet waar ook ouders een bijdrage aan konden leveren. Hier 

werd goed op gereageerd want er was genoeg eten voor iedereen. De OR had daarnaast nog warme 

chocolademelk, soep en heerlijke alcoholvrije glühwein.  

Financiële verantwoording: € 205,01 

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: € 75,81 

Verjaardag juf Annalies 

Juf Annalies werd op 14 februari 50 jaar! Dit wilden de collega’s niet stil voorbij laten gaan. De OR 

heeft gezorgd voor wat hapjes en drinken voor het feestje. Annalies was blij verrast en we zagen 

allemaal blije koppies tijdens het feestje. 

Schoolavond = spelletjesavond 

We organiseerden dit jaar een spelletjesavond waarbij de kinderen samen met hun ouders op school 

spelletjes konden spelen. Aan de avond zaten geen kosten verbonden en we hebben er bewust voor 

gekozen om geen loterij o.i.d. te organiseren. Het belangrijkste was dat iedereen een leuke avond 

had. In alle lokalen waren spelletjes neergezet (met dank aan de SJT / Wim Bakker). En met koffie 

voor de ouders en limonade met een zakje chips voor de kinderen was het een zeer geslaagde avond. 

Financiële verantwoording: € 82.94 

Pasen 

Pasen in corona tijd……. Half maart ging de school dicht en kinderen kregen thuis les. En nu? Pasen 

kwam eraan…. Dus in overleg met de paashazen. We maakten een filmpje (met dank aan meester 

Lennard) en vertelden de kinderen dat ze de volgende dag hun brievenbus in de gaten moesten 

houden. Pasen zonder paaseitjes was ondenkbaar, ook in coronatijd. En zo kwam het dat de 

paashazen bij ieder kind en alle leerkrachten een zakje met paaseitjes heeft rondgebracht. 

Financiële verantwoording: € 68,45 

Als extra ‘corona thuis blijf ‘ cadeautje ontvingen alle kinderen een mooi boek. Deze boeken werden 

aangeboden door Koert van der Scheer en Jelle Ruiterkamp van ‘Textcase’. Heel erg bedankt 

hiervoor! 
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Afscheid van groep 8 

Een bijzonder moment is het; afscheid nemen van je basisschool periode. Dit jaar was het natuurlijk 

helemaal bijzonder, want hoe dit te vieren als je 1,5 meter afstand van elkaar dient te houden? De 

leerkrachten hadden de ET10 geregeld om daar het feest te houden. De OR heeft gezorgd voor koffie 

met gebak en een hapje en een drankje. Traditie getrouw kregen ook alle leerlingen een boek. Al met 

al toch gelukt om er een mooie avond van te maken voor ze. 

Financiële verantwoording: 376,62 

Laatste schooldag 

En hoe snel brak de laatste schooldag al weer aan! Deze kon dan wel niet gevierd worden zoals 

andere jaren met alle ouders op het plein. De kinderen zelf hebben genoten van alle activiteiten die 

er wel waren en dat is het belangrijkste. Als lekkere afsluiter was er voor alle kinderen nog een ijsje 

(met dank aan Swart IJs). 

 

Diverse uitgaven 

We hebben nog een aantal uitgaven die niet in een bepaald potje passen. Er is afscheid genomen van 

een aantal OR leden die we als bedankje een aardigheidje 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 flink wat nieuw buiten speelgoed aan kunnen 

schaffen en twee nieuwe tosti ijzers gekocht en we betalen contributie voor de Vereniging voor 

Openbaar Onderwijs.  

Financiële verantwoording: de totale kosten hiervoor zijn € 639,83 
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Financieel verslag van de Ouderraad schooljaar 2019-2020 

Beginsaldo 

01-08-2019 Kas       €     573,10 

01-08-2019 Betaalrekening      €   4495,85 

01-08-2019 Spaarrekening      €   5145,52 + 

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

  Totaal       € 10214,47 

Inkomsten 

       Begroting Werkelijk Verwacht 

       2019-2020 2019-2020 2020-2021 

Rente spaarrekening     €         0,00 + €          0,49 €         0,00 

Schoolfonds / vrijw. activiteitenbijdrage  €  4765,00 €   2105,00 €  2550,00 

Schoolreis bijdrage     €         0,00 €   1025,00 €  1380,00           

Opbrengst Heksenmarkt    €     150,00 €       98,50 €         0,00 

Opbrengst Schoolavond    €     200,00 €         0,00  €         0,00 

Opbrengst Sinterklaas actie    €         0,00 €     625,62 €    500,00 

Opbrengst sponsoring (sponsor kliks)   €    100,00 + €       56,34  + €      40,00 + 

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

Totaal inkomsten     €  5215,00 €   3910,95 €  4470,00 

Totaal (saldi + inkomsten)      € 14125,42 

 

Uitgaven      Begroting Werkelijk Budget 

       2019-2020 2019-2020 2020-2021 

Organisatiekosten / onvoorzien / lief & leed   €    400,00 €     639,83 €      400,00 

Acties en schoolvoetbal     €    100,00 €         0,00 €        85,00           

Schoolreisjes      €  4400,83 €   3518,63 €   1700,00      

Terugbetaling gespaard schoolkamp geld  €         0,00 €   1195,00 €          0,00         

Afscheid groep 8     €    300,00 €     376,62 €      300,00 

Sinterklaas      €    700,00 €     789,24 €      850,00 

Kerst       €    250,00 €     205,01 €      255,00 

Schoolavond / spelletjes avond    €        0,00 €       82,94 €      170,00           

Pasen en voorleesontbijt    €    125,00 €     144,26 €      170,00 

Bankkosten      €    150,00 €     142,41 €      150,00 

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

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

Totaal uitgaven     €  6625,83 €  7293,94 €    4280,00 

 

Eindsaldo 

31-07-2020 Kas       €    867,15 

31-07-2020 Betaalrekening      €  2013,32 

31-07-2020 Spaarrekening      €  3951,01 + 

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

  Totaal       €  6831,48  
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Controle 

Totaal saldi + inkomsten      €14125,42 

Totaal uitgaven        €  7293,94 - 

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

Saldo per 31-07-2020       €  6831,48  

         

  



10 
 

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 2019-2020 is op  17 september 2020 gecontroleerd en akkoord bevonden 

door:  

 

 

Anja Spanjer     en     Judith Raspoort 
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