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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 voorbijgevlogen en gelukkig dit jaar met slechts een week langer kerstvakantie en geen 

lock down.  

We hebben samen met het team weer veel creatieve ideeën tot stand gebracht. 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! 

  



4 
 

Samenstelling en werkwijze Ouderraad 

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

activiteiten.  

Voor het schooljaar 2021 - 2022 was de samenstelling van de OR als volgt: 

Liliam Veenstra  :  voorzitter  

Erika Haarsma  :  penningmeester 

Karen Luidenga  : secretaris 

Wietske Zeijlemaker : lid 

Jan Elkhuizen  : lid 

Joyce Mooten  : lid 

Bas Postma  : lid 

Robin Zeevat  : lid 

Judith Raspoort  :  lid 

Iris Hof   : 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. 

 

Op pagina 8 staat het financieel jaarverslag uitgebreid beschreven. 

Eerste schooldag 

Aan het einde van schooljaar 2020-2021 ontving de Ouderraad een subsidie van ’t Mienskipsfonds 

voor projecten die mensen ná corona weer bij elkaar brengen. Wij kozen ervoor om met dit geld (€ 

500.00) op de eerste schooldag het springkussen en de stormbaan van MooiWeer te huren. Alle 

klassen konden hier gebruik van maken. 

Schoolreizen 

Gelukkig konden we weer op schoolreis! Groep 7-8 is op 3-daagse zeilkamp geweest naar 

Uitwellingerga. Groep 5-6 had een geweldige dag op het eiland, groep 3-4 ging zelfs 2 keer op 

schoolreis en groep 1-2 ging traditiegetrouw op e riid.  

Tulpenactie 

Dit jaar kozen we ervoor om niet mee te doen met de Jantje Beton Loterij maar om in de plaats 

daarvan mee te doen met een tulpenactie. Een prachtige actie waar de helft van de opbrengt weer 

voor school is. De kinderen hebben goed geholpen en vele, vele tulpenbollen verkocht aan familie, 

vrienden en buren. Daardoor konden we voor ons project pannakooi een mooi bedrag van bijna € 

1500.00 bijschrijven! 

Coöp flessenactie 

We schreven ons in voor de flessenactie van de Coöp en zijn als project uitgekozen. Drie maanden 

lang konden mensen hun statiegeld aan onze school (voor de pannakooi) doneren waarna de Coöp 

aan het einde van de rit het bedrag verdubbelde. Een mooi bedrag werd hiermee verdiend: ruim € 

1000.00 ! Grote dank aan iedereen die hun flessen hebben gedoneerd en aan de Coöp voor dit 

grandioze bedrag!  

Kinderboekenweek 

De kinderboeken week had als thema ‘beroepen’ / ‘wat ik later worden wil’. De OR heeft de school 

versierd met vele outfits van beroepen. Over deze beroepen en meer konden de kinderen in het 

thema leren. 

Sinterklaasfeest en Sinterklaas actie 

Wederom hebben we in samenwerking met Coöp en Jumbo een Sinterklaas lekkernijen actie 

georganiseerd. Helaas stak tijdens de verkoop periode net weer Corona de kop op en zaten er veel 

leerlingen thuis en konden dus niet langs de deuren om al het lekkers aan de man te brengen. De 

opbrengst was een stuk kleiner dan andere jaren maar viel gezien de omstandigheden niet tegen. We 

hebben weer mooie klassencadeau ’s voor de kinderen kunnen kopen. Groep 1-2 koos voor 

strijkkralen, groep 3-4 koos voor constructiemateriaal. De groepen 5 t/m 8 kozen voor een 

gezamenlijk cadeau namelijk een camera. Deze hebben ze o.a. al bij IPC gebruikt en groep 8 

gebruikte de camera voor de eindfilm. Daarnaast hebben we voor de versiering van school life-sizers 

Sint en Piet gekocht. 

Gelukkig kon Sinterklaas dit jaar wél op school komen, ondanks dat Corona af en toe nog aanwezig 

was. De school was gezellig versierd en buiten was de midwinterverlichting al aan. Een gezellig feest 

als vanouds met heel veel pepernoten. 
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Kerstfeest 

Direct nadat Sinterklaas weer naar Spanje was gevaren werd de versiering op school verwisseld voor 

kerst. Wederom van korte duur, zo bleek helaas……… Door de opleving van Corona besloot het 

kabinet dat er een week extra vakantie werd gegeven. Gelukkig hadden we hier rekening mee 

gehouden en samen met het team al een plan klaarliggen.  

De OR verzorgde een gezellig kerstontbijt aangevuld met heerlijkheden die de kinderen zelf hadden 

meegebracht. Wederom was onze lijfspreuk : ‘als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar 

zoals het kan’! En gelukkig pakte dat goed uit; alsnog een gezellig kerstfeest voor alle klassen! 

Daarnaast kwam Anno Smit op school om mooie foto’s van de leerlingen te maken. Als kerstcadeau 

van de OR kreeg iedereen een mooie kerstfoto mee naar huis. 

Voorleesontbijt 

Het voorleesontbijt kon dit jaar weer op school gelukkig. De oudere kinderen lezen de kleintjes voor 

onder het genot van een heerlijk ontbijtje. De OR verzorgde hiervoor drinken en voor iedereen een 

croissant en krentenbol. 

Pasen / schoolavond 

We besloten dit jaar om de (normaal gesproken) jaarlijkse schoolavond samen te laten vallen met de 

paasviering. Een schoolavond in paasthema dus… geweldig geslaagde avond werd dit! We hadden 

heel veel paasspelletjes; o.a. sjoelen met spiegeleieren, eierrace, wortelgooien en een silent disco! 

Voor de rustzoekers was een lokaal om te chillen en de kleintjes konden maskers maken en eieren 

versieren. Daarnaast had het team een escaperoom en gps tocht in elkaar gezet. Voor herhaling 

vatbaar! 

Koningsontbijt 

Traditiegetrouw beginnen de koningsspelen met een heus koningsontbijt. Dit jaar was school helaas 

vergeten in te schrijven. Met dank aan een gedeeltelijke sponsoring van de Jumbo kon dit ontbijt 

gelukkig toch nog doorgaan. 

Schoolvoetbal, strandsportdag, laatste schooldag 

Wat is het fijn wanneer alles weer mag zoals we gewend zijn. Het schoolvoetbaltoernooi voor alle 

scholen kon weer doorgaan. Juf Arine organiseerde weer een zeer geslaagde strandsport dag en op 

de laatste schooldag waren alle ouders gelukkig weer welkom op het plein.  

Afscheid van groep 8 

Groep 8 nam afscheid van de basisschool. Ze hadden zelf een prachtige eindfilm gemaakt met behulp 

van Juf Tamara en Hessel van der Kooij. Tijdens het officiële gedeelte was er voor iedereen 

champagne en wat lekkers en als afscheidscadeau kregen de kinderen een boek die hun herinnerd 

aan hun basisschooljaren.  

Diverse uitgaven 

We hebben nog een aantal uitgaven die niet in een bepaald potje passen. We namen afscheid van 

twee OR leden waar een klein cadeautje bij past. Daarnaast stuurden we juf Annalies een mooie bos 

bloemen om haar een goed herstel te wensen tijdens haar afwezigheid. Ook betalen we contributie 

voor de Vereniging van Onderwijs en hebben we dit jaar de kosten voor het Koningsontbijt op ons 

genomen.  

Pannakooi 

We hoopten dat we in dit jaarverslag mooie foto’s van de opening van de kooi konden delen…. 

Helaas.  
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Wat een project! En wat een enthousiasme van de kinderen, van ouders, leerkrachten, eilanders! 

Wat een donaties en subsidies! ’t Mienskipsfonds, SJT, Rabobank, Rederij Doeksen, Dirk Mentzfonds, 

buurtschap Kleine Buren, Postcodeloterij buurtfonds, de Coöp, het sportakkoord van de gemeente, 

fondsen elders in het land, donaties van ouders, familie en vrienden……….  

Wat een enorme draagkracht heeft dit project. Mede daardoor konden wij al na een half jaar zeggen 

dat we het benodigde bedrag van ca. € 30.000,00 gewoon al bij elkaar hadden! Geweldig was dit.  

We hebben gedurende de voortgang van het project constant goed contact en overleg gehad met 

zowel ’t Schylger Jouw als de gemeente. Hierdoor kon, toen het geld binnen was, direct het licht op 

groen en werd er door Trip/Hek de vloer voor de pannakooi gelegd.  

Helaas werd alles toen iets minder rooskleurig… op het moment dat de vloer lag en de pannakooi 

gepland stond om te plaatsen kwam er een klacht binnen van een omwonende. Deze mensen waren 

niet blij met de plek die gekozen was voor de pannakooi (aan de west kant van het VMBO) en 

hebben en WOB verzoek ingediend bij de gemeente.  

Na onderzoek van de welstandscommissie bleek dat de gemeente ons al die tijd verkeerd heeft 

geïnformeerd en dat er wel degelijk een vergunning nodig was voor het plaatsen van de pannakooi.. 

Een enorme tegenvaller voor ons… maar we zijn met goede moed verdergegaan en hebben een 

vergunning ingediend. Helaas werd deze afgewezen omdat de welstandscommissie een pannakooi 

niet op de gewenste plek vond passen. Wederom in overleg met de gemeente en voorgesteld werd 

om toch een vergunning voor de oost kant van het VMBO in te dienen (dit kon in eerste instantie 

niet). Op dit moment loopt de vergunningsprocedure hiervoor nog. We zullen dus moeten afwachten 

wat hier uitkomt… 

Jammer dat dit zo is gelopen, het heeft in ieder geval een vol schooljaar vertraging opgeleverd.  
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Financieel verslag van de Ouderraad schooljaar 2021 - 2022 

Totaal (saldi + inkomsten)      € 41780.07 

 

 

 

 

Inkomsten 

       Begroting Werkelijk Verwacht 

       2021 - 2022 2021 - 2022 2022 - 2023 

Rente spaarrekening     €         0,00 + €          0,68        €           0,00 

Schoolfonds / activiteitenbijdrage   €   2160,00 €   2175,00 €    2160,00 

Schoolreis bijdrage     €   3500,00 €   3760,00 €    2000,00 

Opbrengst tulpen actie     €   1500,00 €   1435,00        €            0,00   

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

Opbrengst Sinterklaas actie    €      500,00 €     236,88 €      200,00 

Opbrengst sponsoring (sponsor kliks)   €        40,00 €       62,46 €           0,00 

Inkomsten voor project Pannakooi   €  20000,00 +    € 18384,73+       €          0,00

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

Totaal inkomsten     €  4470.00 €  26054.75  €    4360.00 

Uitgaven      Begroting Werkelijk Budget 

       2021 - 2022 2021 - 2022 2022 - 2023 

Organisatiekosten / onvoorzien / lief & leed   €    400,00 €     318,98 €      400,00 

Strandsportdag, schoolvoetbal, laatste schooldag €    120,00 €     100,00     €      120,00    

Schoolreisjes      €  3725,00 €   3752,07 €    2000,00 

Acties / markten     €         0,00 €     818,89   €          0,00      

Afscheid groep 8     €    300,00 €     145,73    €      200,00 

Sinterklaas      €    850,00 €     822,07   €      850,00 

Kerst       €    300,00 €     299,03 €      300,00 

Schoolavond /Pasen / Voorleesontbijt   €    370,00 €     459,88 €      350,00 

Bankkosten      €    165,00 €     167,58 €      170,00 

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

Uitgaven Jantje Beton opbrengst   €    200,00 €         0,00  €          0,00 

Uitgaven project pannakooi    €29000,00 € 17342,41 €   9000,00+ 

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

Totaal uitgaven     €  4280,00 €  24426,64 € 13590,00 

 

Beginsaldo 

01-08-2021 Kas       €     498,55 

01-08-2021 Betaalrekening      €   4122,80 

01-08-2021 Spaarrekening      € 11103,97 + 

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

  Totaal:       € 15725,32 
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Eindsaldo 

31-07-2022 Kas       €     225,85 

31-07-2022 Betaalrekening      € 13175,49 

31-07-2022 Spaarrekening      €   3952,09 + 

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

  Totaal       € 17353,43  

Controle 

Totaal saldi + inkomsten      €41780,07 

Totaal uitgaven        €24426,64 - 

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

Saldo per 31-07-2022       € 17353,43  
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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.  

 

 

Lisette Hueting  

De kas voor het schooljaar 2021 - 2022 is op 28 september 2022 gecontroleerd en akkoord bevonden 

door:  

   en                  Jacqueline de Bos    

 


