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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 en hoewel we allemaal hoopten op een ‘normaal’ schooljaar gingen we 

toch weer in lock down. Juist hierdoor zijn vele creatieve ideeën ontsproten en hebben de kinderen 

toch een jaar gehad met gezellige, sportieve en creatieve activiteiten. “Als het niet kan zoals het 

moet, dan moet het maar zoals het kan” bleek ook dit schooljaar een spreuk die ons op het lijf 

geschreven leek. Een actieve ouderraad en een goede samenwerking met het team; goud waard!  

Wij blijven ons ook dit schooljaar weer inzetten voor de kinderen. Wil je ons team versterken, 

hulpouder worden of heb je een leuk idee of een opmerking? Aarzel niet om ons aan te spreken of 

doe een briefje in onze ideeën bijenkorf in de hal van school.  

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 weer hebben genoten van alle activiteiten! 
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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 2020 - 2021 was de samenstelling van de OR als volgt: 

Liliam Veenstra  :  voorzitter  

Erika Haarsma  :  penningmeester 

Karen Luidenga  : secretaris 

Klaas Jan de Jong : (afgetreden) 

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 

Door de nog geldende corona maatregelen was niet alles mogelijk. Gelukkig is er een leuk alternatief 

gevonden voor een geweldige schoolreis dag met álle groepen. Een speurtocht, spelletjes én het 

springkussen en de stormbaan van Mooi Weer. Een gezellige dag met broodjes knak een ijsje als 

afsluiter. Misschien niet een schoolreisje zoals andere jaren maar een zeer geslaagde dag binnen de 

maatregelen!  

Financiële verantwoording: De totale kosten voor de schoolreizen waren € 730,27 

N.B. de kosten voor deze schoolreis waren lager dan de bijdrage die is betaald. We sparen het 

overgebleven geld op voor een groter schoolreisje volgend schooljaar.  

Jantje Beton Loterij 

We zagen al vroeg de bui hangen dat er waarschijnlijk geen braderieën zouden zijn. Om toch wat 

extra geld te verdienen besloten we de school in te schrijven voor de landelijke Jantje Beton loterij. 

Een mooi initiatief; de helft van de opbrengst van de loten was voor school, de andere helft gebruikt 

Jantje Beton voor buiten speel activiteiten in met name achterstand wijken. Een win – win situatie 

wat ons betreft. De actie was een groot succes!  

We hebben de helft van geld gebruikt / gereserveerd om het plein op te knappen. Er is nieuw 

speelgoed aangeschaft, een klimmuur gemaakt, de bankjes zijn opnieuw geverfd en de kleuters 

hebben een heuse moestuin aan kunnen leggen.  

De andere helft van het geld dient een groter doel: namelijk de aanschaf van een pannakooi. 

Hierover verder op in dit verslag meer.  

Financiële verantwoording: De opbrengst was € 1125,00. De uitgaven waren: € 274,98 

Kinderboekenweek 

De kinderboeken week ging deze keer terug in de tijd met als thema “En toen”? De OR bouwde in de 

school een echte tijdstunnel… Hierin hingen foto’s van de leerkrachten van vroeger. Wie raad welke 

foto van wie is?  

Financiële verantwoording: € 24,37 

Sinterklaasfeest en Sinterklaas actie 

Omdat het vorig schooljaar zo’n groot succes was sloeg de OR nu ook weer met de Jumbo en de 

Coöp de handen in één en werd er weer een grote Sinterklaas actie op touw gezet! Anders dan 

anders want de kinderen mochten eigenlijk geen envelopjes met geld aannemen vanwege de 

maatregelen en de OR mocht niet in school om een kraampje voor de uitgifte te bouwen. Geen 

probleem, de lijsten werden gemaakt en de bestellingen betaald met een tikkie; net zo makkelijk! De 

bestellingen heeft de OR zelf thuis bezorgd bij alle klanten. Goede actie, goede opbrengst, heerlijk 

avondje! 

Omdat de actie én vorig jaar én dit jaar een groot succes was hebben we voor alle klassen 

smartgames aan kunnen schaffen! Daarnaast hebben we ook nog tijdens de Kanjer weken “hart 

onder de riem zakjes” voor alle kinderen kunnen maken.  

Financiële verantwoording: De opbrengst van de actie is € 614,58. De kosten: aankoop smartgames € 

321,34 en Kanjer zakjes € 117,02  
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Het Sinterklaas feest op school was een heel ander verhaal. Geen Sinterklaas op school, geen 

strooipiet……. Heel jammer maar het mocht gewoon niet. Gelukkig konden alle kinderen wel in hun 

eigen groep Sinterklaas vieren. Met chocolademelk, speculaasjes, cadeautjes en surprises werd het 

feest dit jaar klein maar fijn gevierd. 

Financiële verantwoording: € 458,15 

Kerstfeest 

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

Sint naar kerst. Van korte duur, zo bleek helaas……… Vlak voor alle feestelijkheden ging Nederland op 

slot! En nu? Geen Kerstfeest was ondenkbaar……. De handen in elkaar slaan, overleg met het team 

en gaan! Op maandag hoorden we in de Corona toespraak dat de lock down zou beginnen op 

dinsdagavond. Alles op alles gezet, boodschappen gedaan, de kinderen feestelijk gekleed naar school 

en op dinsdagmiddag konden ze genieten van een vroege, maar heerlijke, kerstlunch. Wat een 

geweldige samenwerking tussen OR en het team! Door het onverwachte vielen de kosten iets hoger 

uit dan begroot maar de blije gezichten van alle kinderen maakte dit zeer de moeite waard….  

Financiële verantwoording: € 348,86 

Voorleesontbijt 

Een leuke gewoonte, het voorleesontbijt. Maar hoe doe je dat als je thuis onderwijs volgt? Gewoon, 

dan brengen de juffen het ontbijtje thuis en lezen ze digitaal voor! Want…. “als het niet kan zoals het 

moet, dan moet het maar zoals het kan”.  

Financiële verantwoording: € 158,72 

Pasen 

Nog steeds gelden er maatregelen rond Paastijd waardoor er weinig georganiseerd mag worden op 

school. Jammer, maar het is niet anders. De kinderen hebben er weinig van gemerkt: ze kregen een 

heerlijke paashaas die ze werd aangeboden door de Coöp. Heel erg bedankt!  

Financiële verantwoording: € 0,00 

Schoolvoetbal, strandsportdag, laatste schooldag 

Helaas…. Ook dit werd een alternatief programma……. Geen voetbaltoernooi met alle scholen maar 

gelukkig voor de leerlingen die dat leuk vonden wel een toernooi onder eigen leerlingen…  

Ook strandsportdag mocht niet doorgaan met alle scholen tegelijk. De OR heeft samen met juf Arine 

een alternatief ‘strandspeeldag’ georganiseerd. Sport en spel op het strand met mooi weer, 

pondkoek in de pauze en een ijsje toe, topdag! 

De laatste schooldag! Waar we vorig jaar als ouders niet op het schoolplein mochten komen mocht 

dat dit jaar gelukkig weer wel. De leerlingen van groep 7 hadden allemaal een taart gemaakt waar we 

bij de koffie van mochten proeven, heerlijk! Voor de kinderen kwam Michiel Swart een ijsje scheppen 

op het plein. En… wat werden wij, OR leden, in de watten gelegd! Er was voor ons een echte spa 

ingericht op het plein…. Voetenbadjes, maskers, massages, nagellak… wat fijn! Dank aan de 

leerlingen van groep 5 en 6 hiervoor! Wij zijn volledig ontspannen de vakantie in gegaan.  

Financiële verantwoording: € 114,72 

Afscheid van groep 8 

Een bijzonder moment is het; afscheid nemen van je basisschool periode. Gelukkig mocht het dit jaar 

weer in school gevierd worden. De OR zorgt deze avond voor een hapje en een drankje en de 

leerlingen krijgen traditiegetrouw een boek aangeboden. Dit jaar hebben de leerkrachten gekozen 

voor een persoonlijk boek met herinneringen aan 8 basisschooljaren.  

Financiële verantwoording: € 212,35 
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Diverse uitgaven 

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

van een OR lid die we als bedankje een aardigheidje hebben gegeven. Maar we betalen ook 

contributie aan de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, brengen we wat lekkers op de Dag van de 

Leerkracht, namen we afscheid van juf Sjoukje. En ook verdrietige gebeurtenissen gaan uit de ‘lief en 

leed’ pot; we plaatsen een rouwadvertentie in de Terschellinger voor oud leerling Mees Berkhuysen. 

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. Dit jaar hebben we dat echter niet 

gedaan omdat er geen activiteiten binnen school mochten plaatsvinden.  

Financiële verantwoording: de totale kosten hiervoor zijn € 294,75 

Pannakooi 

Wat een project! De leerlingenraad heeft in september 2020 een enquête gehouden onder alle 

leerlingen om te ontdekken aan wat voor speelmateriaal er behoefte is. Hieruit kwam naar voren dat 

de kinderen het jammer vinden dat ze, vanwege overlast, niet meer mogen voetballen op het plein. 

Ze geven aan graag een pannakooi te willen zodat ze kunnen voetballen en basketballen zonder dat 

ze overlast veroorzaken voor de buren. Een idee…… een idee dat grootser en grootser werd. Konden 

we hier iets mee als OR? We gingen op onderzoek uit en vroegen offertes aan. Al snel was voor ons 

duidelijk dat áls er een pannakooi zou komen dit eentje zou moeten zijn die door jongeren van alle 

leeftijden gebruikt kon worden. Een grote kooi dus, een nog grootser idee….  En een heel groot 

bedrag dat nodig is om dit allemaal te bekostigen. Schouders eronder, het proberen waard vonden 

wij. Er is contact gezocht met het VMBO en met de SJT en wat bleek; er is al eens tijdens een 

jongerenparlement, georganiseerd door de SJT, een plan ingediend voor een pannakooi, draagvlak is 

er dus. En voor dit plan had de SJT een mooi gewonnen bedrag gereserveerd staan dat wij mogen 

gebruiken voor de pannakooi. We hebben subsidies aangevraagd, tal van brieven met donatie 

aanvragen gedaan. En ons plan wordt goed opgepakt. Veel enthousiasme en daardoor veel donaties 

en subsidies. Op het moment van dit schrijven hebben we ongeveer 75% van het benodigde bedrag 

binnen. Een aantal subsidieverstrekkers / donateurs hebben het geld ook al daadwerkelijk 

overgemaakt. Hierdoor geeft onze spaarrekening misschien een iets vertekend beeld. We gaan in het 

schooljaar 2021 – 2022 door met project pannakooi en zoals het nu lijkt kan de kooi medio november 

2021 zelfs al geplaatst worden! We houden jullie op de hoogte! 
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Financieel verslag van de Ouderraad schooljaar 2020 - 2021 

Beginsaldo 

01-08-2020 Kas       €     867.15 

01-08-2020 Betaalrekening      €   2013.32 

01-08-2020 Spaarrekening      €   3951.01 + 

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

  Totaal:       €   6831.48 

Inkomsten 

       Begroting Werkelijk Verwacht 

       2020 - 2021 2020 - 2021 2021 - 2022 

Rente spaarrekening     €         0,00 + €          0,40        €           0,00 

Schoolfonds / activiteitenbijdrage   €   2550.00 €   2085,00 €    2160,00 

Schoolreis bijdrage     €   1380.00 €   1260,00 €    3500,00 

Opbrengst Jantje Beton Loterij    €          0,00 €   1125.00        €     1500,00   

Opbrengst Schoolavond    €          0,00 €         0.00 €           0,00 

Opbrengst Sinterklaas actie    €      500,00 €     614.58 €       500,00 

Opbrengst sponsoring (sponsor kliks)   €       40,00 €       56.27 €         40.00 

Subsidie kleine leefbaarheidsprojecten   €          0.00        €     500.00         €           0.00 

Inkomsten voor project Pannakooi   €          0.00 +     €   6712.57+       € 20000.00 

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

Totaal inkomsten     €  4470.00 €  12353,82  € 27700,00   

Totaal (saldi + inkomsten)      € 19185,30 

 

Uitgaven      Begroting Werkelijk Budget 

       2020 - 2021 2020 - 2021 2021 - 2022 

Organisatiekosten / onvoorzien / lief & leed   €    400,00 €    294.75 €      400,00 

Strandsportdag, schoolvoetbal, laatste schooldag €      85.00 €    114.72     €      120,00    

Schoolreisjes      €  1700.00 €    730.27 €    3725,00   

Acties / markten     €         0,00 €    484.43   €          0,00      

Afscheid groep 8     €    300,00 €    212.35    €      300,00 

Sinterklaas      €    850.00 €    458.15   €      850,00 

Kerst       €    255,00 €    348.86 €      300,00 

Schoolavond / Kinderboekenweek   €    170.00 €       24.37 €      200,00 

Pasen en voorleesontbijt    €    170,00 €     158.72 €      170,00 

Bankkosten      €    150,00 €     158.38 €      165.00 

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

Uitgaven Jantje Beton opbrengst   €         0.00 €     274.98 €      200,00 

Uitgaven project pannakooi        € 29000,00+ 

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

Totaal uitgaven     €  4280.00 €  3459,98 € 35630,00 
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Eindsaldo 

31-07-2021 Kas       €     498.55 

31-07-2021 Betaalrekening      €   4122,80 

31-07-2021 Spaarrekening      € 11103,97 + 

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

  Totaal       € 15725,32  

 

Controle 

Totaal saldi + inkomsten      €19185,30 

Totaal uitgaven        €  3459,98 - 

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

Saldo per 31-07-2021       € 15725,32  
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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 2020 - 2021 is op 30 september 2021 gecontroleerd en akkoord bevonden 

door:  

 

 

Lisette Hueting     en     Judith Raspoort 

 


