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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 2019/2020. 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: Petra Wokke 
(Voorzitter en penningmeester), Jolanda van Egmond (secretaris), Jordy Wijngaarden (gedeeltelijk 
voorzitter) Joke Scheerman, Astrid ten Hoope (gedeelte van het schooljaar), Eveline Nootebos, 
Femke van Werkhoven, Simone Groot en Anita Mooij. Daarnaast maakte leerkracht Ellen Krol 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 € 4.942,96. In de toelichting op 
de jaarrekening wordt nader ingegaan op de inkomsten en uitgaven. De  onafhankelijke 
kascommissie, bestaande Sander Schut en René Reijinga, heeft op 28 september 2020 de kas en 
financiële verantwoording gecontroleerd en goedgekeurd. De getekende resultatenrekening is 
toegevoegd aan dit verslag. 
 
Door alle coronamaatregelen konden er dit schooljaar helaas maar 2 activiteiten georganiseerd 
worden; het Sinterklaasfeest en de Kerstviering. 
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 2019-2020 

 

INKOMSTEN  Begroot Werkelijk Verschil 

     

Ouderbijdrage gehele jaar  7.149,50 6.874,10 -275,40 

Ouderbijdrage instroom    69,00 46,00 -23,00 

Oud Papier  1.500,00 324,68 -1.175,32 

Rente  0,00 0,00 0,00 

Totaal  8.718,50 7.244,78 -1.473,72 

     

     

UITGAVEN     

     

Activiteiten     

Sinterklaas  1.070,50 831,01 239,49 

Kerstmis  452,50 290,66 161,84 

Afscheid Groep 8  276,00 276,00 0,00 

Schoolkamp groep 8  529,00 529,00 0,00 

Schoolkrant/kopieerkosten  226,25 211,25 15,00 

VJP  322,00 0,00 322,00 

Schoolreisje  4.347,00 0,00 4.347,00 

Daltonbijdrage gehele jaar  0,00 0,00 0,00 

Cultureel uitstapje  920,00 0,00 920,00 

Avond-4-daagse  150,00 0,00 150,00 

Bankkosten  155,00 143,94 11,06 

Overige kosten  100,00 19,96 80,04 

     

Totaal  8.548,25 2301,82 6.246,43 

     

     

Verschil  170,25 4.942,96 4.772,71 
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Toelichting op de resultatenrekening 

Inkomsten 

Het is een vreemd schooljaar geweest. Door alle coronamaatregelen hebben veel activiteiten geen 
doorgang kunnen vinden. Dit is waarschijnlijk ook een reden waarom er iets meer ouders de 
ouderbijdrage niet hebben voldaan. Het gaat in totaal om bijna 300 eur wat minder is betaald dan 
verwacht. Voor dit schooljaar is dit geen probleem, maar volgend jaar hebben wij echt alle bijdragen 
van alle ouders weer keihard nodig. Anders kunnen wij alle activiteiten voor de kinderen niet meer 
organiseren zoals we dat gewend zijn. 

Het oud papier levert helaas ook minder op dan verwacht. De papierprijs is enorm gedaald en bij 
sommige afhaalmomenten wegen de opbrengsten niet op tegen de kosten. Dit is ook de reden 
waarom er komend schooljaar waarschijnlijk geen papier wordt opgehaald. Wij gaan uiteraard wel 
op zoek naar andere aanvullende inkomsten en houden u hiervan op de hoogte. 

Uitgaven 

Er zijn dit jaar helaas maar 2 activiteiten georganiseerd. Alleen het Sinterklaasfeest en de kerstviering 
zijn doorgegaan. Beide werkgroepen zijn ruim binnen budget gebleven. Helaas konden het 
schoolreisje, het cultureel uitstapje, het voorjaarsproject en de avondvierdaagse vanwege het 
corona-virus niet doorgaan. We hopen dat deze activiteiten volgend jaar gewoon weer op de agenda 
staan, zodat de kinderen hier weer van kunnen genieten. 

Resultaat 

Door het afzeggen van de meeste activiteiten hebben wij dit schooljaar afgesloten met een 
positiefresultaat van € 4.942,96. 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. In dit geval wordt het positieve resultaat ook ingezet om de kosten van 
komend schooljaar te bekostigen zodat we de ouderbijdrage komend schooljaar nog niet hoeven te 
verhogen. 

https://www.dewisseluitgeest.nl/


 

6 
 

Sinterklaas 

De kinderen van de Wissel hebben dit jaar goed voor het nieuwe paard van Sinterklaas, Ozosnel, 
gezorgd, want in de gang aan de voorkant van de school is een heuse stal verschenen. Dat dit nieuw 
paard eigenlijk zwart bleek, was een grote verrassing, maar gelukkig vond de Sint de reis naar 
Nederland met de Stoomtrein in plaats van de Stoomboot ook zeer aangenaam. 
Op de ochtend van 5 december komen eerst 2 pieten aangerend, ze zijn Ozosnel kwijt geraakt. 
Gelukkig heeft een tractor, die toevallig in de buurt was, Sinterklaas een lift naar de school gegeven. 
De Sint stelt ons gerust, Ozsnel zal de weg naar Sinterklaas vanzelf weer terugvinden, het is tenslotte 
het beste paard van stal. 
Er wordt natuurlijk luidkeels gezongen bij de ingang van de school en de Sint gaat dan met zijn Pieten 
de school in. 
De kinderen van de groepen 1 t/m 5 mogen in de loop van de ochtend bij de Sint langskomen, die het 
zich bij de Schatkamer gemakkelijk heeft gemaakt. Na veel mooie vragen, foto’s, tekeningen en 
gekke grappen van de Pieten mogen de leerlingen iets uitzoeken in de schatkamer. 
De Pieten vermaken zich in de klassen en in de gymzaal uitstekend en beloven toch echt volgend jaar 
weer terug te komen. 
Het feest verliep goed, de kinderen waren blij met hun cadeautjes en de werkgroep “Sint” is gelukkig 
dit jaar wat groter geworden. Volgend jaar is de tijd wel rijp voor wat nieuwe decoraties om de 
school mee te kunnen versieren. 
 
De werkgroep is dit jaar binnen het budget gebleven. 
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Kerst 

Ook dit jaar was de school weer mooi in de kerstsfeer gebracht. Iedere klas een kerstboom en 
versiering en natuurlijk alle gangen binnen school weer mooi verlicht en versierd. Ook de gymzaal 
werd op de dag van de viering weer onder handen genomen. Met wat extra hulptroepen is alles in 
gereedheid gebracht voor de avond van de viering. Dit jaar met een echte kerstmusical. Groep 4 
bracht het verhaal ten tonele en alle andere groepen hebben geholpen met de muzikale 
ondersteuning. Wat was het weer een heerlijke viering. De kinderen gingen daarna snel naar hun 
lokaal om te genieten van alle gerechten die waren meegenomen. Er was voor iedereen wel iets dat 
hij lekker vond. Voor de ouders stond de inmiddels traditionele glühwein, chocomelk en snert weer 
klaar. 

Er is in totaal € 290,66 euro uitgegeven door de kerstcommissie, zij zijn dus ruim binnen budget 
gebleven. 
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De Wissel in Beweging 

Avondvierdaagse 

In verband met het Coronavirus is de Avondvierdaagse helaas niet doorgegaan. 

 

 

 

Schoolreisje 

In verband met het Coronavirus is de Schoolreisje helaas niet doorgegaan. 
We hadden weer leuke locaties op de planning staan, maar jammer genoeg mocht het geen 
doorgang vinden. 
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OPA – oud papier actie 

De firma Roele De Vries zorgt kosteloos voor een grote container om het oud papier in te zamelen. Al 
het ingeleverde oud papier vormt dus direct opbrengst voor de school! De opbrengsten van het oud 
papier worden gereserveerd om daar leuke activiteiten voor te organiseren of mooie spullen voor de 
leerlingen te kunnen aanschaffen.  
Helaas was de papierprijs dit schooljaar slecht in verband met overschot papier dat het eigenlijk geld 
kost om het oud papier op te halen en dit zal voorlopig ook zo blijven. Om deze reden staat er vanaf 
dit schooljaar geen papiercontainer meer bij de school. We houden de papierprijs in de gaten mocht 
deze weer oplopen, dan kunnen we er weer voor kiezen om een container te plaatsen. 
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Tot slot 

Helaas is het door de coronamaatregelen een heel ander schooljaar geweest als normaal, hierdoor 
hebben veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. We willen de hulp die wij hebben gehad bij 
het organiseren van het Sinterklaas- en kerstfeest hartelijk bedanken. 

Hopelijk mogen we komend schooljaar weer leuke activiteiten organiseren. 

 
 
Namens de ouderraad,  
Petra Wokke, Jordy Wijngaarden en Jolanda van Egmond 
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Bijlage 1 
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