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Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Ouderraad o.b.s. De Wissel (verder afgekort tot 
ouderraad) over het schooljaar 2014/2015. In dit jaarverslag wordt zowel een financieel 
verantwoording van de inkomsten en uitgaven gegeven als een verslag over de activiteiten 
die het afgelopen schooljaar door de ouderraad zijn georganiseerd of ondersteund. 
 
Het afgelopen schooljaar heeft de ouderraad bestaan uit de volgende ouders: Cune der 
Zwaan (voorzitter), Renate Schut-Mijnen (penningmeester vanaf 26-11-2014), Chantal Pesch 
(secretaris vanaf 1-3-2015), Claire Biere, Theo Leuwerink, Yvonne van de Burgh, Cassandra 
Doorakkers, Margreet Duijn, Charlotte Opdam, Maaike Terra, Joke Scheerman, Petra Wokke, 
Ferry Verhagen en Jolanda Hendriks. Daarnaast maakten de leerkrachten Ellen Krol en 
Nelleke Wester deel uit van de ouderraad. 
 
Op de volgende pagina vindt u de resultatenrekening van het afgelopen schooljaar. U kunt 
zien dat er een verschil is tussen de begroting en de werkelijke ontvangsten en uitgaven.  
Dit valt met name te verklaren door de activiteiten van de schoolpleincommissie, en voor een 
klein deel door de inkomsten vanuit de inzameling van oud papier (OPA). Dit jaar heeft de 
schoolplein commissie veel geld bijeen gekregen en deze ontvangsten staan als inkomsten 
op onze resultatenrekening. Samen met een deel van de OPA inkomsten zijn deze inkomsten 
gereserveerd voor het schoolplein. Deze reservering is terug te zien als ‘bestemming 
schoolplein’ en staat als uitgaven opgenomen op de resultatenrekening. De stand van zaken 
met betrekking tot de reservering voor het schoolplein wordt op pagina 3 getoond. Verderop 
in het jaarverslag kunt u meer vinden over de activiteiten van de schoolpleincommissie. 
 
De ouderraad heeft dit schooljaar weer diverse leuke activiteiten georganiseerd voor de 
kinderen. Per activiteit werd een werkgroep gevormd, die bestond uit ouderraadsleden en 
leerkrachten. In dit verslag vindt u een beknopt verslag per werkgroep over de activiteiten 
van de ouderraad en een korte financiële verantwoording. Het nieuwe bestuur van de 
ouderraad heeft zich als doel gesteld om taakstellend te begroten. Per saldo zijn de 
werkgroepen met hun activiteiten binnen het budget gebleven. 



 

 



 

 
Toelichting op de resultatenrekening 

De inkomsten van de ouderbijdrage zijn nagenoeg gelijk als begroot. Een mooi resultaat ten 
opzichte van vorig jaar. 

 

De inkomsten van het oud papier hangen af van de ingezamelde hoeveelheid en de 
papierprijs. Voor het schooljaar 2015/2015 heeft dit geresulteerd in een totale opbrengst van 
bijna € 1.744, een verschil van € 744. Omdat de opbrengst zowel afhankelijk is van de 
ingezamelde hoeveelheid als de papierprijs wordt deze jaarlijks voorzichtigheidshalve wat 
aan de lage kant begroot. 
Over de extra inkomsten naar aanleiding van de schoolpleinacties wordt verderop in het 
verslag nader ingegaan. Ook de uitgaven van de verschillende werkgroepen worden 
verderop besproken. 
 
Er is een positief resultaat behaald op de algemene kosten. Er is geen contributie betaald 
aan de VOO en de kosten voor vergaderingen, representatie en diverse zijn dit schooljaar 
lager uitgevallen. De bankkosten zijn wel hoger dan begroot. Inmiddels is de ouderraad 
overgegaan op een nieuw bankpakket wat een besparing van kosten en een verhoging van 
de rente zal opleveren. 
 
De stand van zaken reservering schoolplein 

In het schooljaar 2013-2014 is een aanvraag ingediend bij de Johan Cruijff Foundation voor 
een Schoolplein 14, welke is gehonoreerd. Dit houdt in dat de school een lespakket, 
materiaal en coating van drie pleinspelen met een waarde van € 8.000,00 toekomt, tegen 
betaling van een eigen bijdrage van € 2.000,00. Deze eigen bijdrage is vanuit de reservering 
voor het schoolplein betaald en terug te zien in de jaarrekening op pagina 2 onder 
‘reservering schoolplein’ bij de inkomsten en ‘schoolplein uitgaven’ bij de uitgaven.  
 

Datum Omschrijving Bedrag 

Saldo 01-08-2014 9.004,67 

10-10-14 Bijdrage aan donatie Johan Cruyff foundation -2.000,00 

06-03-15 Donatie ING 1.000,00 

27-03-15 Donatie Dobber 300,00 

31-03-15 Donatie GP Groot 250,00 

14-04-15 Opbrengst loterij Schoolplein  6.729,85 

31-07-15 Bijdrage OR uit OPA opbrengsten 2014/2015 1.000,00 

31-07-15 Bijdrage OR besluit vergadering 01-07-15 5.000,00 

Saldo 01-08-2015 21.284,52 

 Donatie Schipholfonds 9.000,00 

 Totale reservering 30.284,52 



 

 

In 2015 is er extra energie gestoken in zowel het binnenhalen van extra donaties voor het 
schoolplein als het op touw zetten van een loterij. Voor de schoolpleinacties is een opbrengst 
begroot van € 1.500 welke vervolgens als bestemming schoolplein in de resultatenrekening 
is opgenomen. De daadwerkelijke opbrengst is echter bijna € 8.280 geweest. Een prachtig 
resultaat wat geheel ten goede komt aan de reservering voor het schoolplein.  

Bij het Schipholfonds is een aanvraag ingediend voor een donatie voor het schoolplein. 
Uiteraard moest De Wissel concurreren met diverse andere aanvragen. We zijn dan ook trots 
te kunnen melden dat er een bijdrage van € 9.000 door het Schipholfonds is toegekend. 
Deze donatie is na het afsluiten van het boekjaar 2014/2015 ontvangen en zal daarom 
worden opgenomen in de resultatenrekening over het volgende boekjaar. 

Bij aanvang van de werkgroep schoolplein had de ouderraad de intentie om een extra 
bijdrage ten laste van de reserves te doen voor de realisatie van het schoolplein. Tijdens de 
laatste vergadering van de ouderraad op 1 juli 2015 is besloten om een extra eenmalige 
bijdrage ter hoogte van € 5.000 te doen. Met deze extra bijdrage bedraagt de totale 
reservering voor het schoolplein € 30.284,52.  
 

Sinterklaas 
De Sinterklaas werkgroep is ook dit jaar zeer actief geweest. Het verhaal van dit jaar was dat 
dat de Sint zijn mijter kwijt was. Alle klassen zijn verzocht een mooie nieuwe mijter te 
ontwerpen voor de Sint. Alle mijters zijn op 5 december geshowd aan de Sint waarna 
Sinterklaas de mijter die hij het mooist vond zou kiezen als zijn nieuwe mijter. De kinderen 
hebben met zoveel creativiteit nieuwe mijters ontworpen dat Sinterklaas niet kon kiezen! Hij 
heeft dan ook alle mijters meegenomen. Dit jaar hebben we Sinterklaas niet op straat 
binnengehaald, maar gezamenlijk in de gymzaal. Dit werd door diverse ouders en 
leerkrachten toch als jammer ervaren en de wens is het binnenhalen volgend jaar toch weer 
buiten te laten plaatsvinden. 
 
Na de bijeenkomst in de gymzaal zijn de kinderen onder gezellig Sinterklaasliedjes weer 
teruggegaan naar hun klas. Per klas zijn de kinderen gedurende de ochtend in kleine 
groepjes naar Sinterklaas gebracht waar ze niet alleen een hand konden geven en een 
praatje konden maken met Sint en de Pieten, maar ook iets mochten uitkiezen uit de 
schatkamer. In de schatkamer lagen zoveel cadeaus dat het voor de kinderen moeilijk kiezen 
was!  
 
De sinterklaas werkgroep is ook dit jaar weer binnen het budget gebleven. 
 



 

Kerst  
Op 18 december vond de kerstviering plaats. Door de enorme inzet van hulpouders zagen de 
gangen er heel gezellig uit. De kinderen waren feestelijk gekleed en de gerechten die zij 
allen hadden meegebracht, zagen er heerlijk uit. De ouders verzamelden zich in de gymzaal 
in afwachting van alle kinderen. De avond werd zoals gebruikelijk geopend in de gymzaal 
met het zingen van kerstliederen. Groep 1 en 2 zongen samen een lied, waarna groep 3 en 4 
hun mooiste stemmen lieten horen. Ook groep 5 en 6 zongen gezamenlijk een lied en tot 
slot sloten de leerlingen van groep 7 en 8 het gezang af met een prachtig lied. Vanuit iedere 
groep zijn de mooiste kerstwensen verteld. Kim, uit groep  8, die eerder de voorleeswedstrijd 
won, las een mooi kerst verhaal voor. Na het zingen gingen de kinderen naar hun klas en 
genoten ze van hun kerstdiner op sfeervol versierde tafels. 
Dit jaar was er voor de ouders gezorgd voor een versnapering in de vorm van erwtensoep en 
iets te drinken, waarbij warme chocomelk en glühwein natuurlijk niet mochten ontbreken. Zo 
konden de ouders onder het genot van een hapje en drankje wat bijkletsen met elkaar 
tijdens het kerstdiner van de kinderen. Het op tijd warm krijgen van de erwtensoep is een 
verbeterpunt voor volgend jaar, maar verder is dit initiatief zeer goed ontvangen en voor 
herhaling vatbaar!  
 
Door extra inkoop van kerstdecoratie is het budget dit jaar iets overschreden. 
 
Voorjaarsproject 

Het voorjaarsproject was weer een groot succes. Het thema “de Tijdmachine” werd in alle 
klassen positief ontvangen. De leraren en leerlingen hebben zich uitgeleefd op het tijdperk 
waar ze in zaten. De klassen werden langzaam omgetoverd tot een stukje geschiedenis of 
toekomst. Ook de spectaculaire opening was een groot succes. Alle leerkrachten kwamen in 
een kostuum van hun tijdperk uit de tijdmachine. Voor deze gelegenheid was de toegangshal 
een heuse tijdmachine met rook en al! Tijdens het project zijn alle klassen de school uit 
geweest om meer te leren over het tijdperk van hun klas. Ook in de klas werd natuurlijk veel 
aandacht besteed aan het project. De afsluiting was een grote speurtocht door alle klassen, 
zodat de kinderen, ouders, opa’s en oma’s ook alle klassen konden bezoeken. De opkomst 
en het enthousiasme van de kinderen was groot. De speurtocht werd afgesloten met de 
trekking van de loterij voor het schoolplein (zie hiervoor ‘Schoolplein’ op de volgende 
pagina).  
 
Leerpunt bij de speurtocht is dat er geen onderscheid is gemaakt tussen het niveau van de 
klassen. Hierdoor konden niet alle kinderen de speurtocht zelf oplossen en samen met de 
drukte in de school zorgde dit soms voor chaos. Met de trekking van de loterij duurde het bij 
elkaar net iets te lang. De opkomst bij de loterij was hierdoor minder dan tijdens de 
speurtocht zelf. Een ander aandachtspunt is de financiën. Omdat zowel de school als de OR 
een financiële bijdrage doet bij dit project was het overzicht van de kosten niet echt 
duidelijk. Voor het volgend jaar is afgesproken dat de ouderraad een vast bedrag, op basis 
van het aantal leerlingen, bijdraagt aan het voorjaarsproject.  



 

Zo kan school het overzicht houden en kan het budget bewaakt worden. Al met al een zeer 
geslaagd project met een leuke samenwerking, zowel in de projectgroep als met de 
leerkrachten en hulpouders. 
 

 

Schoolreisje 
Op dinsdag 2 juni was het dan zo ver: de schoolreis. De kleuters hadden dit jaar dubbel 
feest, ze startten de dag met een poppenkastvoorstelling en gingen daarna met de bus naar 
De Veilige haven. Groep 3 en 4 mocht dit jaar naar De Goudvis, groep 5 en 6 naar 
Julianatoren en groep 7 naar Duinrell. 
Alles verliep weer prima. Het weer werkte iets minder mee, maar dat mocht gelukkig de pret 
niet drukken. Alle uitgezochte parken zijn weer goed bevallen. Zoals ook vorig jaar 
aangegeven is het elke keer een puzzel om met de hoge huurkosten van de bussen uit te 
komen met het budget. Het is de werkgroep gelukt om binnen het vastgestelde budget te 
blijven. Hierbij is de zorg uitgesproken dat de kwaliteit en veiligheid van het transport 
gewaarborgd blijft.  
 
Schoolplein  

In het schooljaar 2014-2015 is als actie voor het schoolplein een grote loterij opgezet. Alle 
kinderen van de school hebben ontzettend hun best gedaan om zoveel mogelijk loten te 
verkopen aan familie en buurtgenoten. Ondernemingen, met name vanuit Uitgeest, maar 
ook uit omliggende gemeenten, hebben hele mooie prijzen ter beschikking gesteld waardoor 
de loterij een waar succes is geworden! Er is maar liefst ruim € 6.700 opgehaald en 
gedoneerd ten behoeve van het schoolplein. De prijsuitreiking van de loterij werd 
aansluitend aan de afsluiting van het voorjaarsproject gehouden. 

De werkgroep schoolplein heeft zich naast het organiseren van deze loterij actie ook ingezet 
om diverse donaties binnen te halen. In 2015 is maar liefst een totaalbedrag van € 10.550 
aan diverse donaties verkregen. Onder ‘stand van zaken reservering schoolplein’ op pagina 4 
wordt hier nader op ingegaan. 

Met een bijdrage van € 1.000 uit de OPA inkomsten van afgelopen schooljaar en de extra 
eenmalige bijdrage ad € 5.000 van de ouderraad is er nu voldoende gespaard om eind 2015 
een mooi freerunning klimparcours te kunnen laten plaatsen.  
 

OPA – oud papier actie 
Acht keer per jaar staan er drie vrijwilligers, waaronder Ruud Magré, op de zaterdagochtend 
paraat om papier en karton in te zamelen. De OPA-groep bestaat uit 10 vrijwilligers. Door de 
ouderraad worden bij Siro eveneens acht keer per jaar lege dozen opgehaald. De firma 
Roele De Vries zorgt kosteloos voor een grote container. Al het ingeleverde oud papier vormt 
dus direct opbrengst voor de school! De hoogte van de opbrengst hangt af van de 
ingezamelde hoeveelheid en de papierprijs. De opbrengsten van de OPA zijn sinds het 



 

schooljaar 2011/2012 gedeeltelijk gereserveerd voor de vernieuwing van het schoolplein. 
Helaas loopt de opbrengst wat terug. De ouderraad heeft de ambitie om het komende 
schooljaar te kijken of en hoe zij de vrijwilligers van de OPA kunnen helpen om deze 
inkomsten te verhogen. 

Algemeen 
Al met al kunnen wij als ouderraad terugkijken op een geslaagd jaar waarin een hoop werk 
is verzet door de ouderraadsleden en de leerkrachten. Hierbij hebben wij natuurlijk ook hulp 
gehad van ouders die bij de diverse projecten ondersteunden, waarvoor wij hen nogmaals 
hartelijk willen danken. 
 
 
Namens de ouderraad, 
 
Cune van der Zwaan, Renate Schut-Mijnen en Chantal Pesch 
 


