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Inleiding 

 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Ouderraad o.b.s. De Wissel (verder afgekort tot ouderraad) 
over het schooljaar 2018/2019. 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 van der Zwaan 
(voorzitter), Petra Wokke (penningmeester), Jolanda van Egmond (secretaris), Theo Leuwerink,  
Joke Scheerman, Jolanda Hendriks, Astrid ten Hoople, Eveline Nootebos, Jordy Wijngaarden. 
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.  
Dit schooljaar hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 527,54 In de toelichting op de 
jaarrekening wordt nader ingegaan op de inkomsten en uitgaven. De  onafhankelijke kascommissie, 
bestaande uit Bas Pietersen en Sander Schut, heeft op 3 oktober 2019 de kas en financiële 
verantwoording gecontroleerd en goedgekeurd. De getekende resultatenrekening is toegevoegd aan 
dit verslag. 
 
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 
jaarverslag vindt u een beknopt verslag per werkgroep over de activiteiten van de ouderraad en een 
korte financiële verantwoording.  
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Resultatenrekening 2018-2019 

 

 

     

INKOMSTEN  Begroot Werkelijk Verschil 

     

Ouderbijdrage gehele jaar  6.991,50 6.951,50 -40,00 

Ouderbijdrage instroom na 1-1-2018  166.25 115,00 -51,25 

Oud Papier  1.500 1.592,23 92,23 

Rente  0,00 1,93 1,93 

Totaal  8.657,75 8.660,66 2,91 

     

UITGAVEN     

Activiteiten     

Sinterklaas  1.048,50 865,27 183,23 

Kerstmis  442,50 380,61 61,89 

Afscheid Groep 8  312,00 312,00 0,00 

Schoolkamp groep 8  621,00 621,00 0,00 

Schoolkrant/kopieerkosten  354,00 354,00 0,00 

Schoolreisje  3.634,00 3.775,70 -141,70 

Daltonbijdrage gehele jaar  625,60 629,20 -3,60 

Cultureel uitstapje  920,00 237,00 683,00 

Avond-4-daagse  150,00 60,13 89,87 

Bankkosten  155,00 150,21 4,79 

Overige kosten  100,00 73,00 27 

Bijdrage 25 jarig jubileumfeest  0,00 675,00 -675,00 

Totaal  8.362,60 8.133,12 229,48 

     

Verschil  295,15 527,54 232,39 
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Toelichting op de resultatenrekening 

 
Inkomsten 
Het is altijd goed om te zien wanneer het merendeel van de ouderbijdrage weer is betaald. De 
inkomsten van de ouderbijdrage zijn iets lager uitgevallen dan begroot, maar dit gaat om slechts € 
91,25. Dit is te wijten aan een enkele leerling voor wie de bijdrage niet is voldaan. Gelukkig wordt dit 
tekort gecompenseerd door de opbrengst van het oud papier. De inkomsten van het oud papier zijn 
dit jaar € 1.592,23 en iets lager uitgevallen dan het voorgaande jaar € 1.690,64. Door de dalende 
papierprijs wordt het, ondanks alle extra stimulans, steeds lastiger om de begrote opbrengsten te 
behalen. We willen daarom iedereen vragen om het oud papier zoveel mogelijk op de wissel in te 
leveren, zodat wij de ouderbijdrage ook de komende jaren niet hoeven te verhogen. Ook het 
komende schooljaar zullen wij hier weer actief promotie voor maken en extra inlever moment 
creëren.   
 
Uitgaven 
Ook dit jaar hebben de werkgroepen hun best gedaan om binnen de budgetten te blijven. De meeste 
budgetten zijn gebaseerd op een bedrag per leerling. Voor het schoolreisje wordt het steeds lastiger 
om binnen het budget per leerling te blijven. De kosten van de bussen zijn hier de voornaamste 
reden voor. Doordat de andere werkgroepen binnen budget zijn gebleven zijn de kosten in totaal 
toch binnen het begrote budget gebleven. Omdat er maar weinig klassen gebruik hebben gemaakt 
van het culturele uitstapje hebben wij, op verzoek van de school, deze bijdrage als budget 
meegegeven voor het jubileum feest aan de start van schooljaar 2019-2020.   
 
Resultaat 
Dit schooljaar hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 527,54. Het totale bedrag 

wordt bijgeschreven op het spaartegoed van de OR. Het spaartegoed is bedoeld om in te kunnen 

zetten voor grotere projecten ten behoeve van de school en de leerlingen.  
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Sinterklaas 

Dit jaar volgden we het sinterklaasjournaal. Er doken Pietenplaatjes op, de oudere kinderen 
begonnen druk te sparen en vooral te ruilen: heel mooie leermomenten! 
De jongere kinderen speelden in de klas met de plaatjes. 
Sint arriveerde op 5 december in een motor met zijspan, dankzij de familie Terra. 
De schatkamer stond weer vol mooie presentjes, de kinderen van groep 1 t/m 5 mochten zelf iets 
uitzoeken en een praatje maken met Sint en opa Piet. 
Oma piet liet zien hoe lenig ze nog was in de speelzaal en de hoofdpiet coördineerde de 
versnaperingen. Al met al een zeer geslaagde dag. 
Aandachtspunt voor volgend jaar is de samenstelling van de werkgroep, twee actieve ouders is 
weinig, vier zou beter zijn, nu kwam er veel neer op het laatste moment en moesten de leerkrachten 
inspringen. 
 
De werkgroep is dit jaar binnen het budget gebleven. 
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Kerst  

De kerstviering was dit jaar weer als vanouds. De school was weer prachtig versierd en volledig in 

kerstsfeer. Op de dag van de viering is er weer extra hard gewerkt om de gymzaal om te toveren tot 

een warme gezellige zaal waar alle ouders en kinderen samen kwamen. In de gymzaal werd iedereen 

welkom geheten door Carola en heeft iedere klas een mooi kerstnummer gezongen. Daarna gingen 

alle kinderen genieten van de heerlijke hapjes die iedereen had meegenomen. De ouders konden in 

de gymzaal onder het genot van warme chocomelk, glühwein en erwtensoep even bij praten over 

het afgelopen jaar.  

 

Er is in totaal € 380,61 euro uitgegeven door de kerstcommissie. Dit is iets minder dan het 

voorgaande jaar. Een mooie prestatie van de werkgroep!  

 

Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ zijn de meeste versieringen dezelfde avond, na de 

kerstviering, nog verwijderd. Hierdoor waren we de volgende ochtend extra snel klaar met opruimen.  
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De Wissel in Beweging 

Avondvierdaagse 

Ook dit jaar is er door de ouderraad weer een feestelijk tintje gegeven aan het evenement de 
Avondvierdaagse. Voor de start ontvingen alle deelnemende kinderen een t-shirt van De Wissel 
zodat ze goed herkenbaar in de lange stoet konden meelopen. Op de laatste avond, bij het feestelijk 
binnenhalen van de lopers, was de ouderraad samen met 2 leerkrachten aanwezig. De lopers 
ontvingen een leuke attentie! 

De werkgroep is binnen het gestelde budget gebleven. 

Schoolreisje 

Dinsdag 4 juni was het weer zover, het jaarlijkse schoolreisje! Alle groepen gingen net als andere 
jaren met de bus naar verschillende pretparken. Groep 1, 2 en 3 zijn naar Sprookjeswonderland in 
Enkhuizen geweest waar er verschillende sprookjes bekeken konden worden en lekker in de 
speeltuin gespeeld is. Groep 4 en 5 zijn naar Drievliet in Den Haag geweest met verschillende 
(spannende) achtbanen, zweefmolen, botsauto’s, spookmuseum, fonteinplein en nog veel meer 
andere leuke attracties. Groep 6 en 7 naar Duinrell in Wassenaar geweest, waar ook verschillende 
achtbanen zijn en waar ze ook in de Waterspin, Rodelbaan, Mad Mill en andere leuke attracties 
hebben gezeten. De kinderen kwamen allemaal met enthousiaste verhalen thuis en het weer zat 
gelukkig mee. 

  
Helaas is het dit jaar niet gelukt om binnen het budget te blijven. Dit wordt gelukkig ruimschoots 
gecompenseerd door de andere werkgroepen. 
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OPA – oud papier actie 

Afgelopen jaar is het innemen van afgelopen jaar goed verlopen door middel van inzet van een 
aantal nieuwe enthousiastelingen. Het schema werkte goed en met een beschrijving was het 
duidelijk wat er moest gebeuren.  
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 het oud papier worden gereserveerd om daar 
leuke activiteiten voor te organiseren of mooie spullen voor de leerlingen te kunnen aanschaffen.  
De ene keer was de opbrengst hoger dan de andere keer.  
Er komt op school een ruimte beschikbaar, zodat men vaker papier kan brengen dan 1x per maand. 
We proberen ook bij Jumbo en Deen aanplakbiljetten op te hangen met eerst volgende datum dat 
papier ingeleverd kan worden. 
 
De totale inkomsten dit schooljaar zijn iets lager dan vorig jaar. Bij de toelichting op de 
resultatenrekening is al aangegeven dat dit ontzettend jammer is omdat de opbrengsten van het oud 
papier mede bepalend zijn voor de hoogte van de ouderbijdrage. 
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Tot slot 

Al met al kunnen wij als ouderraad wederom 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 langs deze weg nogmaals 
hartelijk willen danken.  
  
Namens de ouderraad,  
Petra Wokke en Jolanda van Egmond 
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