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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 2016/2017. 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), Renate Schut-Mijnen (penningmeester), Chantal Lucas (secretaris), Theo Leuwerink, 

Charlotte Opdam, Maaike Terra, Joke Scheerman, Petra Wokke, Ferry, Jolanda Hendriks,  Suzanne 
Vendel-Kloes en Jasper Beerthuis. 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 € 1.748,91. In de toelichting op 
de jaarrekening wordt nader ingegaan op de inkomsten en uitgaven. De  onafhankelijke 
kascommissie, bestaande uit Ilse Kinders-Vroklage en José Heijne, heeft op 17 oktober 2017 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 2016-2017 

 

INKOMSTEN 
 

Begroot Werkelijk Verschil 

     Ouderbijdrage gehele jaar 
 

7.070,50 7.042,95 -27,55 

Ouderbijdrage instroom na 1-1-2017 

 

47,50 213,75 166,25 

Oud Papier 

 

1.250,00 2.020,42 770,42 

Rente 

 

15,00 13,76 -1,24 

Vrijval reservering VOO 2015 

 

70,00 70,00 0,00 

Vrijval reservering Daltonbijdrage 2015 

 

656,20 656,20 0,00 

Totaal 
 

9.109,20 10.017,08 907,88 

     UITGAVEN 
    Activiteiten 
    Sinterklaas 

 

1.134,50 916,73 217,77 

Kerstmis 

 

447,50 469,76 -22,26 

Afscheid Groep 8 

 

348,00 348,00 0,00 

Schoolkamp groep 8 

 

725,00 725,00 0,00 

Schoolkrant/kopieerkosten 

 

358,00 358,00 0,00 

Schoolreisje 

 

3.496,00 3.686,25 -190,25 

Avond-4-daagse 
 

200,00 152,35 47,65 

Media-avond 

 

200,00 200,00 0,00 

Algemene kosten 

    Contributie VOO 

 

70,00 0,00 70,00 

Daltonbijdrage gehele jaar 

 

615,40 592,90 22,50 

Bankkosten 
 

155,00 154,23 0,77 

Vergaderkosten, representatiekosten, div 
 

150,00 53,45 96,55 

Daltonbijdrage 2015 
 

656,20 611,50 44,70 

Contributie VOO 2015 
 

70,00 0,00 70,00 

Totaal 
 

8.625,60 8268,17 357,43 

     Verschil 
 

483,60 1.748,91 

 
     Resultaat 2016-2017 

  

1.748,91 
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Toelichting op de resultatenrekening 

 
Inkomsten 
We zijn erg blij dat ook dit schooljaar voor alle leerlingen, behoudens één leerling die van school is 

gegaan, de ouderbijdrage is betaald. Dit is toch een teken dat de activiteiten die de ouderraad 
organiseert, door de ouders worden gewaardeerd. Heel fijn! De instroom van nieuwe leerlingen na 1 

januari 2017 was dan aan het begin van het schooljaar verwacht werd, wat heeft geleid tot een hoger 
inkomstenbedrag. 

De inkomsten van oud papier vormen een mooie aanvulling op de ouderbijdrage om alle activiteiten 
te kunnen organiseren. Voor het schooljaar 2016/2017 heeft dit geresulteerd in een totale opbrengst 

van € 2.020,42. Door zowel de gestegen papierprijs als het extra aantal keren dat de container bij 
school heeft gestaan, zijn de inkomsten dit jaar ruim € 530 hoger geweest dan vorig jaar.  

 
Uitgaven 
Ook dit jaar hebben de werkgroepen hun best gedaan om binnen de budgetten te blijven. De 

budgetten zijn gebaseerd op een bedrag per leerling. Door een hogere instroom van nieuwe 
leerlingen zijn met name de kosten van het schoolreisje hoger uitgevallen dan begroot.  Hier staan 
echter de extra ouderbijdragen tegenover.  

Voor de Sinterklaaswerkgroep hadden we een hoger bedrag gebudgetteerd, omdat er behoefte was 

aan een nieuw baardstel voor de Sint. Uiteindelijk is gekozen voor het huren van een baardstel vanuit 
praktische en financiële overweging waardoor de Sinterklaasgroep € 217,77 heeft overgehouden van 

hun budget. De terugkerende jaarlijkse huurkosten zullen gecompenseerd worden door het 
wegvallen van reinigingskosten. 

Er is een positief resultaat behaald op de algemene kosten. De vergader- en representatiekosten zijn 
flink lager uitgevallen dan begroot en er is, net als vorig schooljaar, geen contributie voor de VOO 

geïnd. Er was wel een apart bedrag gereserveerd voor de contributie van het vorig schooljaar, maar 
hiervoor is uiteindelijk geen factuur ontvangen.  Ook voor de Daltonbijdrage was voor het 

voorgaande schooljaar dat nog open stond een extra bedrag gereserveerd. Deze is betaald in de 
schooljaar. Voor beide schooljaren is de Daltonbijdrage iets lager geweest dan begroot.  

 
Resultaat 

Dit schooljaar hebben we afgesloten met een positief resultaat van € 1.748,91. Het totale bedrag 
wordt toegevoegd aan het spaartegoed van de OR om in te kunnen zetten voor grotere projecten ten 

behoeve van de school en de leerlingen. Zo is vorig jaar een flinke bijdrage geleverd aan de 
vernieuwing van het schoolplein. Op dit moment is er nog geen bestemming vastgesteld.  
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Sinterklaas 

De kinderen van de Wissel hebben in november 2016 meegedacht over de aankomstplek van Sint.  
Dit gaf leuke suggesties en Sint zou aankomen bij de brug, helaas was de boot vast gelopen en dat 

was goed opgelost door boer Harm Terra, de boot , met sint erin, werd getrokken op een trailer en 
dat was spectaculair! De hele school stond te wachten en het was even dringen geblazen om sint 
goed welkom te heten, juf Carola kreeg het toch voor elkaar en we gingen in optocht terug naar 

school. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Op school hebben de 6 pieten het gezellig gemaakt, gymles gegeven aan de kleuters en er was 
voldoende tijd voor een praatje met Sint bij de schatkamer, die weer gevuld was met cadeautjes. Er 

was ook weer veel aandacht besteed aan alle surprises door de kinderen van de bovenbouw. Dit gaf 
een gezellige en kleurige binnenkomst in de klaslokalen. Het feest op school was dit keer op 2 
december. Dit is minder goed bevallen. Komend schooljaar wordt daar rekening mee gehouden. 

  
Zoals in de toelichting op de resultatenrekening aangegeven is de werkgroep ook dit jaar weer 

binnen het budget gebleven. 

 

Kerst  

Kerst 2017 was ouderwets gezellig met een samenzang in de gymzaal. Al weken van te voren kijken 

de kinderen vol spanning uit naar de kerstviering en het kersdiner in de klas. De kinderen hebben 

genoten van het kerstdiner en de klassen zagen er mooi en gezellig uit. De school was door de 

werkgroep met behulp van diverse ouders weer erg mooi versierd. In de gymzaal werd warme 

chocomel, glühwein en snert geschonken voor de ouders.  
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Voor komend jaar is voorgesteld hierbij ook water te schenken. Er is in totaal € 469,76 euro 

uitgegeven door de kerstcommissie. Zij zijn hiermee iets boven het gestelde budget gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ zijn alle versieringen de ochtend na de kerstviering 

door een groep ouders weer opgeruimd. Samen met de leerlingen uit groep 8 is de vloer van de 

gymzaal vrijgemaakt. De vloerplaten waren nu echt af. Voor komend jaar zal extra budget worden 

opgenomen voor vervanging van de oude vloerplaten.  
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De Wissel in Beweging - Avondvierdaagse 

Sinds het vorige schooljaar is De Wissel gestart met het project ‘De Wissel in Beweging’. Met dit 
project wil de ouderraad initiatieven of materieel ondersteunen om bewegen en actief zijn onder 

leerlingen te stimuleren. De Avondvierdaagse is daar een onderdeel van. Vorig jaar heeft de 
ouderraad dit voor het eerst gedaan en het was direct een succes! Het inschrijven voor de 
Avondvierdaagse is dit jaar, even als het voorgaande jaar, gestimuleerd door een heus 

Avondvierdaagse pakket voor de kinderen samen te stellen. Het thema van het pakket van dit jaar 
was ‘Zoals vroeger..’, met zang (een boekje met klassieke wandelliedjes) en klassieke en gezonde 

snoeptips om het gevoel van saamhorigheid tijdens het wandelen te stimuleren. Hiervoor heeft 
Jacob Hooy uit Limmen bijvoorbeeld voor alle kinderen zoethout ter beschikking gesteld. Bij het 
pakket ontvingen de kinderen een T-shirt van De Wissel om (iedere dag) herkenbaar door de straten 

te gaan en op de laatste avond door juffen en ouders van de ouderraad feestelijk onthaald te worden 
met ballonnen en een traktatie. 
  

De Wissel was ook dit jaar duidelijk zichtbaar en goed herkenbaar. Was zeer geslaagd en wederom 
voor herhaling vatbaar! De werkgroep is bij haar inkopen ruim binnen het gestelde budget gebleven.  

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Schoolreisje 

Op dinsdag 13 juni was het dan eindelijk zover, het langverwachte schoolreisje! Alle groepen gingen 
dit jaar met de bus naar een leuk pretpark. Groep 1, 2 en 3 mochten naar De Swaan, groep 4 en 5 
gingen samen naar Drievliet en groep 6 en 7 zijn traditioneel naar Duinrell gegaan. Alle parken zijn 

zeer goed bevallen bij de kinderen en de weergoden waren ons dit jaar bijzonder goed gestemd. Het 
was warm, de dag vloog voorbij en het lekkere ijsje is ‘s middags weer enthousiast ontvangen.  
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Door de goede verdeling van de klassen en efficiënte inzet van de bussen, is het de werkgroep ook 
dit jaar gelukt om binnen het budget te blijven. Door de toestroom van kinderen is er meer geld 
uitgegeven aan het schoolreisje, maar dit is met de meer ontvangen ouderbijdrage bekostigd. Voor 

het volgende jaar is reeds gevraagd eerder met de planning en reserveringen te starten, hiermee kan 
op de kosten voor de parken en de bussen bespaard worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPA – oud papier actie 

Dit jaar stonden vrijwilligers, waaronder Ruud Magré, in totaal elf keer op de zaterdagochtend paraat 
om papier en karton in te zamelen. De OPA-groep bestaat uit 10 vrijwilligers. Door de ouderraad 

wordt bij Siro voor elk inzamelmoment karton 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 het oud papier worden gereserveerd om daar leuke activiteiten voor te organiseren 
of mooie spullen voor de leerlingen te kunnen aanschaffen.  

Bij de toelichting op de jaarrekening is aangegeven dat de totale inkomsten dit schooljaar hoger zijn 
geweest dan vorig jaar als gevolg van de stijging van de papierprijs.  
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Het komend schooljaar gaat de ouderraad actief aan de slag om de oud papier actie te promoten en 
te onderzoeken hoe we het inleveren van oud papier bij De Wissel zo aantrekkelijk mogelijk kunnen 

maken voor ouders en de buurtbewoners. De lage opbrengt van het (lichte) karton dat de ouderraad 
al jaren ophaalt bij Siro, in relatie tot het werk wat hier tegenover staat, heeft de ouderraad doen 
besluiten hiermee te stoppen. Siro is namens De Wissel met een mooie bos bloemen bedankt voor 

het ter beschikking stellen van het karton de afgelopen jaren. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

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,  

Cune van der Zwaan, Renate Schut-Mijnen en Chantal Lucas 
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Bijlage 1 


