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Voorwoord.
Voor u ligt het jaarplan van de ouderraad van obs De Radonkel.
De ouderraad (waarin zitting hebben Jesica van Hoof, Martin de Heus, Saskia Liebregts, Judith Nijsen,
Remco Oesterholt, Lydia van Bree, Zam- Zam Abshir farah, Linda Sijbrands, Debby Joosen en Anita
Versteegh ) brengt op de algemene oudervergadering (AOV) verslag uit van de activiteiten van het afgelopen
schooljaar en samen met u blikken wij terug op het schooljaar 2014 – 2015. Wij vinden het belangrijk om dat
samen met u als ouder te doen. Tenslotte beheren wij uw ouderbijdrage en zullen daar tijdens deze
vergadering verantwoording over afleggen. 93 % van de vrijwillige ouderbijdragen zijn voldaan in het
afgelopen schooljaar. Dit is een stijging van 11 % en betekent dat u de activiteiten die de ouderraad
(mede) organiseert belangrijk vindt. Wij hopen weer op uw volle steun het komende schooljaar.
De ouderraad vindt het belangrijk om samen met het team en ouders kwalitatief goede en leerzame
activiteiten te organiseren.
Een aantal veranderingen hebben in het schooljaar 2014-2015 plaatsgevonden.
De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage middels het afgeven van een machtiging voor een
automatische incasso is doorgevoerd voor de ouders die dit willen. Wanneer u geen machtiging
heeft afgegeven, ontvangt u een brief om de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen.
Een wens van de ouderraad is, dat alle vrijwillige ouderbijdragen middels het afgeven van een
machtiging voor een automatische incasso betaald worden.
Het ouderbedankmoment is in een ander jasje gestoken. Op de laatste schooldag stond een
sport/spelactiviteit gepland voor de kinderen. Om 10:30 waren de ouders uitgenodigd voor een
high tea om samen met de kinderen het schooljaar uit en de vakantie in te luiden.
Dit was een bijzonder geslaagd moment en we kunnen zeggen “dat houden we erin”.
De ouderraad heeft dit jaar voor het eerst samen met de Fancy Fair commissie de jaarlijkse Fancy
Fair / Radonkelmarkt georganiseerd, waardoor extra inkomsten verkregen zijn.
Vanwege beleid gaat de directeur van onze school in de werkgroepen promotie en spik en span
(schoonmaak) de leiding nemen.
De gehele ouderraad is verantwoordelijk voor het (mede) organiseren van de diverse activiteiten en gaat dit
schooljaar weer met enthousiasme aan het werk, zoals u kunt lezen in het activiteitenplan 2015-2016.
Volgend jaar bestaat onze school veertig jaar en dit laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan.
De voorbereidingen worden dit jaar getroffen om er een spetterend feest van te maken.
Graag wil de ouderraad ook meewerken aan een voorlichtingsavond over sociale media voor alle ouders.
Dit brengt echter kosten met zich mee en graag willen we dit met u bespreken. Dit punt zal aan bod komen
tijdens het bespreken van het activiteitenplan 2015-2016.
Verder wil de ouderraad graag met u de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vaststellen.
Om de taken goed te coördineren vergadert de ouderraad ongeveer zes keer per jaar.
Deze vergaderingen zijn openbaar en staan op de schoolkalender vermeld.
De ouderraad staat natuurlijk open voor uw mening, suggesties, ideeën en verneemt deze graag.
Namens de ouderraad,
Anita Versteegh
Voorzitter

Jaarverslag 2014-2015 ouderraad o.b.s. De Radonkel
Pagina 3 van 15

Agenda

1.Opening
2. Berichten verhinderingen en korte mededelingen
3. Goedkeuring notulen van de algemene oudervergadering d.d. 28-10-2014
4. Activiteitenverslag 2014 – 2015
5. Financieel overzicht en financieel jaarverslag 2014-2015
6. Verslag kascommissie
PAUZE
7. Activiteitenplan 2015 – 2016
8. Concept begroting 2015 – 2016
9. Vaststellen van de hoogte van de ouderbijdrage voor het schooljaar 2015 – 2016
10. Rondvraag
11. Sluiting
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Algemene oudervergadering (AOV).
Raamsdonksveer, 28 oktober 2014
Ouders aanwezig: Monique Soeterboek, Remco Oesterholt, Debbie Blewanus.
Leden aanwezig: Martin de Heus, Saskia Liebregts, Judith Nijsen, Jolanda Scholte,
Anita Versteegh, Jesica van Hoof (notulist).
Leden afwezig:
Mandy Ligtvoet
Teamleden aanwezig: Sjaak van Wandelen, Frans Roos
1) Opening: De vergadering wordt geopend door Anita Versteegh.
2) Berichten verhinderingen en korte mededelingen.
Mandy Ligtvoet is verhinderd.
Het punt Fancy Fair wordt toegevoegd aan de agenda.
3) Goedkeuring notulen oudervergadering 08-10-2013.
Er zijn geen op of aanmerkingen. De notulen zijn goedgekeurd.
4) Financieel jaarverslag.
Het financieel jaarverslag wordt toegelicht door Anita Versteegh.
De meeste activiteiten zijn binnen de begroting gebleven en er zijn meer inkomsten binnen
gekomen, omdat 82 % van de ouderbijdragen zijn voldaan en door twee schenkingen.
Er is een schenking ontvangen van €500,00 van de Fancy fair commissie voor het 40 jarig jubileum
van onze school. Ook is een schenking ontvangen van €19,32 van Stichting Rado voor de
Koningsspelen.
De post onkosten ouderraad is een stuk duurder uitgevallen. Dit heeft te maken met het feit dat een
aantal ouderraadsleden vervroegd uit de ouderraad zijn gegaan. Zij hebben een bedankje gekregen.
Er zijn meer attenties verstuurd dan voorgaande jaren in verband met bijzondere gelegenheden.
De boodschappen die gedaan zijn voor de ouderbedankavond zijn deels overgenomen door de
werkgroep die de musical organiseert. Hierdoor is de musical een stuk goedkoper uitgevallen.
Gekozen had kunnen worden om na de ouderbedankavond alle houdbare boodschappen terug te
brengen naar de Plus (deze afspraak is er met de Plus). In de wetenschap dat twee weken daarna
dezelfde boodschappen weer nodig zouden zijn, is ervoor gekozen om deze over te doen naar de
musicalwerkgroep. Frans Roos merkt op dat in verband met het voetbalkampioenschap de avond
eerder afgelopen was. Daardoor is er minder geconsumeerd.
Remco Oesterholt vraagt waarom de bedragen van de boodschappen die teruggebracht zijn naar de
Plus niet opgenomen zijn in het financiële verslag?
Anita Versteegh legt uit dat in het financiële verslag de begrote en werkelijke kosten staan.
In de financiële verslagen per activiteit staan de teruggebrachte boodschappen wel vermeld.
Zij gaat verder met haar toelichting op het verslag. De post onvoorzien is dit jaar aangesproken in
verband met het overlijden van juf Trees Neefs.
De werkgroepen: spik en span, verkeer, hoofdluiscontrole, promotie en de tuingroep worden sinds
het einde van het schooljaar 2013-2014 gecoördineerd door de ouderraad.
Hiervoor is echter geen budget beschikbaar vanuit de ouderraad. De budgetaire afspraken
hieromtrent staan vermeld in het financiële verslag.
5) Financieel overzicht.
Dit wordt toegelicht door Anita Versteegh.
Remco Oesterholt vraagt hoe het komt dat in de conclusie staat, dat de inkomsten lager zijn dan de
uitgaven, terwijl het saldo positief is? Anita Versteegh legt uit dat het positieve saldo komt door de
schenkingen van de Fancy fair commissie en Stichting Rado. Deze schenkingen waren éénmalig.
Worden deze schenkingen niet verkregen dan zijn de inkomsten lager dan de uitgaven.
De schenking van de Fancy fair commissie komt geheel ten goede aan het 40 jarig jubileum.
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6) Verslag Kascommissie.
Judith Nijsen geeft een toelichting op de bevindingen van de kascommissie tijdens de kascontrole.
De kas is prima op orde. Décharge wordt verleend aan het bestuur van de ouderraad.
Frans Roos vraagt of de ouderraad zich ervan bewust is, dat het niet wenselijk is dat personen uit de
eigen geleding de kas controleren. Anita Versteegh geeft aan dat er vorig jaar geen andere ouders,
buiten de ouders van de ouderraad, op de AOV zijn geweest. Om die reden zijn Angela Marijnissen
en Judith Nijsen gevraagd om de kas te controleren. Het punt nieuw lid kascommissie wordt
toegevoegd aan de agenda.
7) Oproep Penningmeester.
Anita Versteegh legt uit dat, in verband met het ontbreken van een voorzitter, zij deze taken naast
het penningmeesterschap erbij heeft genomen. Binnen de ouderraad hadden de andere leden geen
ruimte om één van deze twee taken op zich te nemen. Een oproep voor een nieuwe penningmeester
is geplaatst in de nieuwsbrief. Remco Oesterholt geeft aan deze functie op zich te willen nemen.
Hij wordt van harte welkom geheten.
8) Activiteitenverslag 2013-2014.
Dit wordt toegelicht door Jesica van Hoof en de vertegenwoordigingen van de werkgroepen.
Elke vertegenwoordiging licht zijn/haar eigen werkgroep toe.
De activiteiten zijn goed verlopen en werden zeer gewaardeerd. De Koningsspelen zijn later
toegevoegd aan de activiteiten. Aanvankelijk zou onze school niet meedoen aan de Koningsspelen.
Op een later tijdstip is besloten hieraan wel mee te doen. De ouderraad was van mening dat het
schoolplein versierd moest worden en dat de kinderen iets lekkers moesten krijgen. Dit is in overleg
met de schoolleiding gegaan. Iets voor half tien gingen de kinderen naar buiten en na een korte
toespraak van de directeur dansten de kinderen de kanga. Uiteraard danste Donkie mee.
Hierna speelden de kinderen nog leuke spelletjes op het schoolplein.
De activiteiten van de werkgroep verkeer worden toegelicht door Judith Nijsen.
De Radonkel heeft het Brabants Verkeersveiligheidlabel (BVL) waarvoor een subsidie wordt
verkregen. Er moet een activiteitenplan ingediend worden en aangegeven moet worden hoeveel
kinderen op school zitten. Op basis van deze gegevens wordt de hoogte van de subsidie bepaald.
Elke twee jaar wordt het verkeersexamen afgenomen in groep 7 en 8. Ook wordt ingesprongen op
landelijke acties/ thema’s, bijvoorbeeld de actie ‘de scholen zijn weer begonnen’. Er wordt aandacht
geschonken aan het rotonde rijden, de dode hoek, en het controleren van de fietsen van groep 7 en
8. De vossenjacht met het thema verkeer is gehouden voor de groepen 1 tot en met 4.
De activiteiten van de tuinwerkgroep worden toegelicht door Martin de Heus.
De tuingroep is één keer per twee weken actief rondom het schoolplein. De datums waarop gewerkt
wordt, worden vermeld in de nieuwsbrief. Martin vertelt dat hij een plan gemaakt heeft om het
schoolplein een nieuwe uitstraling te geven ten aanzien van de groenvoorziening.
De activiteiten van de werkgroepen spik en span en hoofdluiscontrole worden toegelicht
door Saskia Liebregts.
Spik en span.
Afgelopen jaar was voor het eerst een spik en span dag georganiseerd. Dit was een groot
succes. Voor een tweede spik en span dag moet een nieuwe datum geprikt worden.
Hoofdluiscontrole.
Elke maandag na een vakantie wordt een hoofdluiscontrole uitgevoerd. Bij constatering van
hoofdluis wordt twee weken later een nacontrole gedaan in de betreffende groep tot de hoofdluis
verdwenen is. Een nieuw hoofdluisprotocol wordt gemaakt naar aanleiding van nieuwe inzichten,
als gevolg van onderzoek.
De activiteiten van het promotieteam worden toegelicht door Anita Versteegh.
Aan het begin van het jaar wordt in overleg met de directeur van onze school afgesproken aan welke
activiteiten Donkie ,Do, Re, en Mi zullen deelnemen. Het afgelopen schooljaar waren ze onder
andere aanwezig met kerst, de open dag , carnaval, de Koningsspelen, de avondvierdaagse, het
uitvegen van groep 8, het “overvliegen” van de kinderen van groep 2 naar groep 3 en elk jaar wordt
een stand op de Veerse dag gehuurd , om onze school onder de aandacht te brengen.
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9) Activiteitenplan 2014-2015.
De ouderraad wil graag alle activiteiten blijven organiseren.
Daarom is het van belang dat iedere ouder de vrijwillige ouderbijdrage betaalt om de activiteiten te
kunnen blijven bekostigen.
10) Vaststellen van de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2014-2015.
De vrijwillige ouderbijdrage blijft voor het schooljaar 2014-2015 €20,00 per kind.
Wanneer een leerling per 1 januari op onze school instroomt, bedraagt de vrijwillige
ouderbijdrage voor het resterende schooljaar tien euro per kind.
11) Betalen van de vrijwillige ouderbijdrage door middel van het afgeven van een machtiging.
Alle aanwezigen gaan akkoord met het voorstel om de vrijwillige ouderbijdrage te incasseren via het
afgeven van een machtiging voor een automatische incasso.
90% betaalde ouderbijdragen zijn dan mogelijk eerder haalbaar.
12) Fancy fair/rommelmarkt.
Het team heeft het dit schooljaar ontzettend druk met het verbeterplan en ziet geen kans de Fancy
fair/rommelmarkt te organiseren. Binnen door de schoolleiding aangegeven kaders mag een Fancy
fair/rommelmarkt georganiseerd worden. De ouders van de Fancy fair commissie en de ouders van
de ouderraad gaan overleggen of zij kans zien de Fancy fair/rommelmarkt in 2015 te organiseren.
13) Verkiezing nieuw lid kascommissie.
In het schooljaar 2015-2016 zal Debby Blewanus zich bij de kascommissie voegen en Monique
Soeterboek het jaar erna. Debby Blewanus zal samen met Judith Nijsen de volgende financiële
controle uitvoeren. In het schooljaar 2016-2017 zal de kascommissie bestaan uit Monique
Soeterboek en Debby Blewanus. Beiden worden bedankt voor hun aanmelding.
Angela Marijnissen wordt bedankt voor de twee kascontroles die zij uitgevoerd heeft.
14) Rondvraag.
Remco Oesterholt.
Kan er gekeken worden naar de prijs van het overblijven?
Het overblijven op de Radonkel kost per kind €2,25. Bij navraag is gebleken dat andere scholen in
de buurt goedkoper zijn en dat het drinken op deze scholen bij de prijs is inbegrepen. Murlin geeft
aan dat de school het tarief bepaalt voor het overblijven. Er zijn geen andere zaken inbegrepen bij
het overblijven op de Radonkel, zoals het drinken. Daar het overblijven buiten de ouderraad om
gaat, wordt dit punt voorgelegd aan Sjaak van Wandelen. Hij geeft aan dit verder uit te zoeken.
Saskia Liebregts.
De website ziet er niet echt uitnodigend uit.
Sjaak van Wandelen geeft aan dat men hiermee bezig is en dat het de volle aandacht heeft.
Staat de school open voor sociale media?
Aangegeven wordt dat Didi Meijers dit op zich neemt.
Anita Versteegh.
Er is een schrijven binnengekomen van Murlin. Hierin biedt Murlin een aantal diensten aan, onder
andere het versturen van de brieven met betrekking tot de vrijwillige ouderbijdrage.
Bij navraag blijkt het een compleet schoolsysteem te zijn. Murlin biedt een gratis proefjaar aan.
Na het proefjaar zijn de kosten 3,50 per schooljaar per leerling.
Is dit systeem geschikt voor de ouderraad?
Geconcludeerd wordt dat dit systeem niet geschikt is voor de ouderraad.
15) Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering gesloten.
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Activiteitenverslag 2014-2015.
Verjaardag van de school.
Dat werd afgelopen jaar gecombineerd met het afscheid van Johan Beerens en Frans Peters.
Tevens werd die middag het juf Trees plein geopend, vernoemd naar juf Trees Neefs en werd de
kinderboekenweek afgesloten. Het was een middag met lekkere hapjes en drankjes, o.a. krokodillen
gemaakt van komkommers en snoepspiesjes. Alle ouders waren uitgenodigd om de werkjes van hun
kinderen te komen bewonderen, terwijl werd rondgegaan met een hapje en een drankje.
Sint.
Afgelopen vrijdag gaf de kalender 5 december aan, de verjaardag van Sint Nicolaas.
De Sint en zijn pieten bezochten natuurlijk ook onze school en dit jaar 's middags.
' s Ochtends knutselden de kinderen van groep 1 t/m 4 een pietenmuts en kraag en
werden ze geschminkt, zodat ze op echte pieten leken en deden spelletjes, o.a. pakjes in een schoorsteen
gooien. Ook werden pepernoten gebakken. Groep 5 t/m 8 had het zeer gezellig tijdens de pietengym en het
uitpakken van de surprises. Rond 13:15 waren twee zwarte pieten op ons schoolplein aanwezig en plots
stond er een piet op het dak van ons fietsenhok. Luid toeterend kwamen de Sint en de overige pieten bij
onze school aan, waar ze verwelkomd werden door onze directeur. Daarna volgde het klassenbezoek in alle
groepen. De zieke kindjes kregen een huisbezoek van de pieten. Rond half drie begon de geweldige
afsluitende pietenact.
Kerst
Elk jaar vieren we kerst op onze school en dit jaar was dat op donderdag 18 december. De school was
helemaal in kerstsfeer gebracht met mooie versiering en veel lichtjes. De kinderen van groep 1-2 deden
gezellige activiteiten in de klas en leuke spelletjes in de kleutergymzaal, waaronder een tractorrace, het XL
spel vier op een rij, elektro XL en muizen meppen. De kinderen van groep 3 t/m 8 volgden in de ochtend een
workshop, waarin een dromenvanger, een prikbordje, een kerstkaart of een tasje gemaakt kon worden. Dit
was een succes. In de pauze kregen alle kinderen een kerstmannetje gemaakt van fruit en een bekertje
ranja. Later in de ochtend werd genoten van een kerstkoekje en om 17:30 van een lekkere gourmet.
Carnaval
Carnavalsvrijdag werd de eerste talentenjacht Radonkel's got talent gehouden.En wat een talenten hebben
de Radonkels. Om tien uur kwam de eerste act op het podium in de mooi versierde hal. Er werd gezongen,
gedanst, geplaybackt, gedrumd, teveel om op te noemen.
's Middags barstte het feestgewoel goed los. Tegen half twee kwam de jeugdraad van 't Faantelaand onze
school verblijden met een bezoek. Rond twee uur kwam Donkie ook nog even carnavallen en hij danste en
hoste vrolijk mee. Na de pauze met ranja en chips werd een heel leuk ballonnenspel gespeeld.
Koningsspelen.
Dat was georganiseerd door de onderwijsassistenten. De ochtend was vol leuke
spelletjes onder
andere met spekhappen /koekhappen. In de middag versierden de groepen 1 t/m 4 hun fietsjes/stepjes en
de groepen 5 t/m 8 speelden een quiz. De kinderen kregen ook een lekker ijsje.
Avondvierdaagse.
Aanvankelijk hadden zich heel weinig kinderen opgegeven. Na nogmaals een brief meegegeven te hebben,
konden drie groepen gevormd worden. Een groep voor de 3 kilometer en twee groepen voor de 5 kilometer.
De kinderen kregen dankzij sponsoring en schenking iedere dag een snoepje/koekje of een ijsje en een
pakje drinken. Donderdagavond 4 juni, iets over half acht, kwamen de groepen moe maar breed lachend
binnen. Donkie stond de kinderen op te wachten en liep vrolijk met de kleuters aan de hand het Heereplein
op. De avondvierdaagse medaille werd opgespeld en de nr. 1 chocolade medailles omgehangen.
Musical en afscheidscadeau voor de kinderen van groep 8.
Het was een geweldige musical op dinsdagavond met een feestelijke afsluiting waarbij natuurlijk partystreamers horen. De genodigden werden voorzien van een hapje en een drankje. Het afscheidscadeau was
dit jaar wederom een usb-stick met daaraan bevestigd het logo van de school. In een stukje oase was een
sterretje in de letter van de voornaam gestoken, omdat op onze school ieder kind mag schitteren.
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Laatste schooldag en spelletjesdag.
Dit jaar was de ouderbedankavond vervangen door een gezamenlijke afsluiting van het schooljaar met alle
ouders en kinderen. De spelletjesdag was hierin verwerkt. De kleuters speelden spelletjes in de speeltuin
aan de d' Onvermoeidelaan. Groep 3 t/m 7 speelden gezamenlijk slagbal op het grasveld bij
de speeltuin. Om half elf waren alle ouders uitgenodigd om samen met hun kinderen en het
team het schooljaar uit en de vakantie in te luiden met een high tea. Er waren cupcakes
gebakken, die de kinderen versierd hadden met bloemetjes en spikkeltjes als bedankje voor
hun ouders.
Lege frisdrank statiegeld flessenactie / lege blikjesactie.
23 februari was de start van de lege flessen en blikjes actie, die door de ouderraad was georganiseerd. De
actie liep tot 9 maart. Op het einde stond de teller op 150 lege statiegeldflessen en 2 kilo lege blikjes.
Fancy Fair / Radonkelmarkt.
Dit jaar was gekozen voor een nieuwe opzet van de rommelmarkt die omgedoopt werd in Radonkelmarkt,
welke op het schoolplein werd gehouden op 11 april. Voor de eerste keer was dit een samenwerking tussen
de Fancy fair commissie en de ouderraad, waarvan een compleet draaiboek nu voorhanden is. Het vergde
veel voorbereiding, maar het was een zeer geslaagde dag. De kinderkleding verkocht wat minder, maar
elektra, boeken, speelgoed en curiosa gingen goed van de hand. De kinderen vermaakten zich prima tijdens
het ponyrijden, knutselen, grabbelen, sjoelen, het sportcircuit met Donkie en het schminken. Knutselwerkjes
van de kinderen werden ook verkocht evenals bekers met opschrift Bij het rad van avontuur werden hele
mooie prijzen verloot. Eten, drinken en snoep werden goed verkocht.
Koken en de schooltuin.
De kinderen kookten samen in een groepje onder begeleiding van ouders en leerden zo om met elkaar
samen te werken. Ze leerden zaken toe te passen door het lezen en het begrijpen van de tekst op de
verpakkingen. Door bijvoorbeeld te kneden werd de motoriek op een andere manier aangesproken.
De producten die verbouwd werden in de schooltuin, zijn gebruikt tijdens de kooklessen.
Promotieteam.
De schijf van 5 was de titel van het toneelstuk dat opgevoerd werd op woensdag 29
oktober 2014. Het thema van het toneelstuk was zonder eten naar school. Op een grappige en speelse
manier werden de regels en de vakken van de schijf van 5 uitgelegd en waarom ontbijten zo belangrijk is.
Verder waren ze aanwezig tijdens: carnaval, de Fancy Fair, de avondvierdaagse, het “overvliegen” van
groep 2 naar groep 3, het uitvegen van groep 8 en de Veerse dag.
Tuingroep.
De tuin rondom het schoolplein heeft een metamorfose ondergaan. Er werd eens per twee weken op vrijdag
gewerkt in de tuin. De datums en een oproep voor hulpouders werden vermeld in de nieuwsbrief.
Hoofdluiscontrole.
De hoofdluiscontrole was elke maandag na een vakantie. Bij constatering van hoofdluis
volgde elke twee weken een nacontrole, totdat de hoofdluis verdwenen was. Het
hoofdluisprotocol is vernieuwd en staat op de website van de school. Nieuwe aftekenlijsten
zijn gemaakt.
Spik en span.
Op 24 januari 2015 is er hard gepoetst door ouders en team. De school was weer stralend schoon.
Verkeer.
9 februari is er overleg geweest tussen VVN, de gemeente Geertuidenberg en de scholen.
Er is aandacht geweest voor de fietscontrole, het rotonde rijden, het oversteekdiploma voor kleuters, de
landelijke actie “wij gaan weer naar school”, de dode hoek actie (samen met de Schoof en de Ruif), waarbij
kinderen kunnen ervaren hoe groot de dode hoek is van een vrachtwagen. Het verkeersexamen werd
geoefend. Er was aandacht voor opa’s en oma’s in het verkeer met kinderen. De gemeente Geertruidenberg
was bezig met een nieuw verkeersplan via Google maps, om onveilige verkeerssituaties van
schoollooproutes/ fietsroutes in kaart te brengen, om van daaruit maatregelen te kunnen treffen.
Klassengeld. Hiervan worden benodigdheden gekocht, die anders niet aangeschaft kunnen worden.
Batterijenton. D.m.v. een spaarpuntensysteem kan gespaard worden voor o.a. speelgoed.
Jaarverslag 2014-2015 ouderraad o.b.s. De Radonkel
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Financieel jaarverslag 2014-2015.
Inkomsten.
Vrijwillige ouderbijdrage.
Begroot was dit jaar €1230,00 op basis van 62 kinderen. 93% van de vrijwillige ouderbijdragen is betaald.
Een stijging van 11% tegenover het schooljaar 2013-2014.
Begroot uitgaande van 100 % betalingen:€ 1230,00
100
Werkelijke inkomsten: € 1160,00
80
60
2013-2014
82%
Rij 1

Rente.
Er is iets meer rente verkregen dan begroot.
Begrote inkomsten: €15,00
Werkelijke inkomsten: €17,31

2014-2015
93%
Rij 2

Kolom 1

Sponsorinkomsten/giften.
Deze inkomsten zijn ietsje onder het begrote bedrag uitgekomen, maar dankzij deze sponsorinkomsten/giften
was het mogelijk om kwalitatief goede activiteiten te organiseren die binnen de begroting zijn gebleven.
Begroot: € 150,00
Werkelijke inkomsten: € 140,74
Fancy Fair en lege statiegeldflessen / lege blikjes actie.
Deze brachten respectievelijk € 923,45 en € 41,50 aan extra inkomsten op.
Deze komen voor een deel ten goede aan het veertig jarig jubileum van onze
school in 2016.
Totaal extra inkomsten: € 964,95
Uitgaven.
Bankkosten.
De bankkosten vielen dit jaar gunstig uit.
Begrote kosten: € 125,00
Werkelijke kosten: € 96,14
Ouderraadonkosten.
Dit zijn de onkosten die gemaakt worden voor het organiseren voor de algemene oudervergadering (AOV),
de attenties/kaartjes bij bijzondere gelegenheden voor team en ouders.
In het begrote bedrag was ook het ouderbedankmoment opgenomen dat dit jaar op de laatste schooldag plaatsvond.
Voortaan zal de “laatste schooldag” apart op de begroting vermeld staan.
Op de algemene oudervergadering waren de ouderraad, een afvaardiging van het team en drie ouders aanwezig.
Begrote kosten: € 150,00
Werkelijke kosten: € 94,97
Post onvoorzien.
Deze post hebben we helaas moeten aanspreken in verband met het overlijden van een ouder
van onze school. Een rouwarrangement is aangeboden namens alle ouders en leerlingen.
Deze kosten zijn gedeeld met de school en de MR.
Begrote kosten:€ 100,00
Werkelijke kosten: € 38,33
Klassengeld.
Dit bedraagt € 1,15 per kind per schooljaar.
Begrote kosten: € 75,00
Werkelijke kosten € 69,00
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Hoofdactiviteiten.
Bestaansfeest/verjaardag van de school.
In verband met het samenvallen van activiteiten, zoals u heeft kunnen lezen
in het activiteitenverslag zijn de kosten ietsje hoger uitgevallen.
Begrote kosten: € 25,00
Werkelijke kosten: € 25,00 + € 13,05 = € 38,05
Sinterklaas.
De schoencadeautjes zijn geschonken, waardoor het feest binnen de begroting is gebleven.
Begrote kosten: € 250,00
Werkelijke kosten: € 140,56 + € 121,88= 262,44
Schenking : € 14,10
Kosten voor OR: € 248,34
Kerst.
Dankzij een schenking bleef dit feest met workshops en gourmet zeer binnen budget.
Begrote kosten: € 225,00
Werkelijke kosten: € 221,39
Schenking: € 61,64
Kosten voor OR: € 159,75
Carnaval.
Mooi binnen budget gebleven.
Begrote kosten: € 45,00
Werkelijke kosten: € 22,55
Koningsspelen.
Een gezellige dag. De kosten zijn binnen budget gebleven.
Begrote kosten: € 25,00
Werkelijke Kosten: € 21,45
Avondvierdaagse.
Dankzij sponsoring en een schenking kon er voor de kinderen elke dag lekkers en drinken gekocht worden.
Begrote kosten: € 20,00
sponsoring / schenking € 50,00
Kosten voor OR: € 20,00
Musical en afscheidscadeau groep 8.
Gezellige musical met hapjes en drankjes voor alle genodigden en een afscheidscadeau voor groep 8.
Begrote kosten musical: € 50,00
Werkelijke kosten: € 60,82
Schenking party- streamers: € 15,00
Kosten voor OR: € 45,82
Begrote kosten afscheidscadeau: € 60,00
Werkelijke kosten: € 58,60
Spelletjesdag.
Dit was gecombineerd met het ouderbedankmoment op de laatste schooldag.
Begrote kosten: € 15,00
Werkelijke kosten: € 15,00
Laatste schooldag.
Hiervoor was niets begroot, omdat dit idee in de 2e helft van het schooljaar 2014-2015 is ontstaan.
Werkelijke kosten € 112,72.
Ondersteunende activiteiten.
Koken
Het koken is een ondersteunende activiteit. De helft van de kosten zijn voor de ouderraad,
de andere helft betaalt school. Vorig jaar heeft school €10,35 meer betaald dan de
ouderraad. Dat is dit jaar verrekend.
De kosten zijn binnen budget gebleven.
Begrote kosten: € 90,00
Werkelijke kosten: € 88, 83
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Schooltuin.
Ook een ondersteunende activiteit. Er is erg goed voor de tuin gezorgd binnen het budget.
Begrote kosten: € 90,00
Werkelijke kosten: € 80,00
Fondsenwerving.
Batterijenactie.
Scholen die meedoen met het Stibat scholenproject, ontvangen voor elke kilo lege batterijen een
spaarpunt. Daarmee kan de school artikelen bestellen zoals springtouwen, steppen,
computerspellen, dvd-spelers en muziekinstrumenten. Deze artikelen kunnen gemakkelijk via
internet worden besteld. Deze ton kunt u vinden in de hal van onze school.
De ton in de centrale hal is dit jaar niet geleegd, omdat de ton geleegd wordt als hij driekwart vol is.
Coördinatie werkgroepen.
spik en span;
de tuinwerkgroep;
het promotieteam;
de verkeerswerkgroep;
de hoofdluiscontrole werkgroep.
Een vertegenwoordiging uit deze werkgroepen is lid van de ouderraad.
Voor de werkgroepen tuin, hoofdluiscontrole, spik en span en promotie is geen budget beschikbaar binnen de ouderraad.
Voor de tuin mogen kosten voor aanschaf van benodigdheden tot honderd euro
gedeclareerd worden bij de directie van de school,na overleg vooraf.
Voor de hoofdluiscontrole werkgroep geldt dat, wanneer zaken aangeschaft moeten
worden (o.a. desinfectielotion) deze gedeclareerd mogen worden bij de directie van de
school, na overleg vooraf.
Tijdens de spik en span schoonmaakdag(en) mogen schoonmaakmiddelen van school gebruikt worden.
Ook brengen ouders zelf schoonmaakmiddelen mee.
Promotie is bekostigd via schenking, sponsoring in overleg met de directeur van onze school.
De werkgroep verkeer heeft een eigen budget. De Radonkel heeft het BVL- label.
Wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan, ontvangt men subsidie.
Conclusie.
Kijkend naar het financieel overzicht heeft de ouderraad, door de stijging van de betalingen van de vrijwillige
ouderbijdragen en de extra inkomsten verkregen uit de lege statiegeldflessen/lege blikjesactie en de Fancy fair,
alle activiteiten kunnen organiseren zonder in te teren op het eigen vermogen.
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Activiteitenplan 2015-2016.
In dit activiteitenplan staan de activiteiten benoemd, die de ouderraad van obs De Radonkel graag wil (mede) organiseren
in het schooljaar 2015-2016. Deze activiteiten bestaan uit hoofd- en ondersteunende activiteiten.
Daarnaast coördineert de ouderraad een aantal werkgroepen.
In de werkgroepen promotie en spik en span gaat de directeur van onze school de leiding nemen.
1. Hoofdactiviteiten.
In dit schooljaar wil de ouderraad ook weer de hoofdactiviteiten (mede) organiseren.
de jaarlijkse algemene oudervergadering ;
de verjaardag van de school;
het sinterklaasfeest;
het kerstfeest;
de carnaval;
de koningsspelen;
de avondvierdaagse;
de musical en een afscheidscadeautje ( groep 8);
de laatste schooldag;
2. Ondersteunende activiteiten.
Aan onderstaande activiteiten wil de ouderraad ook dit jaar weer haar medewerking verlenen.
De ouderraad betaalt 50% van de kosten en school betaalt 50% van de kosten.
kooklessen
schooltuin
3. Coördinatie van onderstaande werkgroepen.
Tuinwerkgroep.
Het plan van aanpak betreffende het groen rondom het schoolplein ten uitvoer brengen.
Verkeerswerkgroep.
Augustus/september: uitdelen foldermateriaal i.v.m. actie verkeersweek “de scholen zijn weer begonnen”.
Augustus/september: rotonde rijden en fietscontrole i.v.m. werkweek groep 7-8.
Oktober : aandacht voor het fietsen/oversteken/verkeersborden.
November/december: fietsverlichtingsactie VVN.
Januari / februari : voertuigen o.a. brandweer/motoragent/poepzuiger.
Maart/april : oversteekdiploma kleuters / SKATE –veiligheid groep 5-6, verkeersexamen groep 7-8.
Mei/juni : Schoolpleinpakket met thema verkeer/ circuit op schoolplein.
Hoofdluiscontrole.
De hoofdluiscontrole vindt plaats elke maandag na een vakantie. Bij constatering van hoofdluis zal elke twee
weken een nacontrole volgen tot de hoofdluis verdwenen is.
4. Fondsenwerving.
Batterijenton.
Voor elke kilo aan ingeleverde lege batterijen worden spaarpunten ontvangen.
Met deze spaarpunten kunnen producten voor onze leerlingen aangeschaft worden.
Klassengeld.
Het klassengeld bedraagt € 1,15 per kind en wordt in januari uitgekeerd.
Thema avond Sociale Media.
Dit thema stond 27 mei op de agenda van de ouderraad. Sociale media is een belangrijk item waar ieder kind en zijn/haar
ouder(s) / verzorger(s) mee te maken krijgen. Aan het gebruik van internet zitten goede, maar ook mindere kanten.
Goede voorlichting is daarom noodzakelijk. Een medewerker van bureau Halt heeft voorlichting gegeven aan de kinderen
van groep 7-8. Bureau Halt verzorgt echter ook voorlichtingsavonden voor ouders, waarin alle leeftijdscategorieën aan
bod komen. De ouderraad wil graag meewerken aan een voorlichtingsavond over sociale media.
Jubileum.
In 2016 bestaat onze school 40 jaar.
Waarschijnlijk zal dit op meerdere dagen gevierd gaan worden in de week voor de herfstvakantie.
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Concept begroting 2015-2016

BEGROTING SCHOOLJAAR 2015 / 2016
Begroting 82 %

inkomsten

CONCEPT
uitgaven

begroting 100%

inkomsten

Ouderbijdrage
Rente
Netto Inkomsten
Sponsor inkomsten
Fancy Fair

€ 1.085,00
€ 15,00
€ 1.100,00
€ 150,00
€ 250,00

Ouderbijdrage
Rente
Netto Inkomsten
Sponsor inkomsten
Fancy Fair

€ 1.260,00
€ 15,00
€ 1.275,00
€ 150,00
€ 250,00

Subtotaal

€ 1.500,00

Subtotaal

€ 1.675,00

Verjaardag school
Sint Nicolaas
Kerstmis
Carnaval
Sportdag/Koningsspelen
laatste schooldag
Avondvierdaagse
Musical
Afscheid gr. 8
Schooltuin
Koken
Klassengeld
Bankkosten
OR kosten*

€ 25,00
€ 300,00
€ 225,00
€ 45,00
€ 25,00
€ 100,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 1.375,00

Netto uitgaven
Inventaris
Post onvoorzien
Aanvulling spaarrek.
Totaal uitgaven
Totaal inkomsten

€ 15,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 1.490,00
€ 1.450,00

Verjaardag school
Sint Nicolaas
Kerstmis
Carnaval
Sportdag/Koningsspelen
laatste schooldag
Avondvierdaagse
Musical
Afscheid gr. 8
Schooltuin
Koken
Klassengeld
Bankkosten
OR kosten*

€ 25,00
€ 300,00
€ 225,00
€ 45,00
€ 25,00
€ 100,00
€ 40,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 90,00
€ 90,00
€ 75,00
€ 100,00
€ 150,00
€ 1.375,00

Netto uitgaven
Inventaris
Post onvoorzien
Aanvulling spaarrek.
Totaal uitgaven
Totaal inkomsten

uitgaven

€ 15,00
€ 100,00
€ 0,00
€ 1.490,00
€ 1.675,00

De ouderraad wil ook dit schooljaar weer graag een actie organiseren om extra inkomsten te verkrijgen.
Deze inkomsten komen ten goede aan het 40 jarig jubileum welke in een later stadium begroot wordt
* Dit zijn kosten voor het ouderbedank moment - AOV - en attenties bij bijzondere gelegenheden
Bij 82% inkomsten uit de ouderbijdrage zou de OR op
een negatief resultaat uitkomen van
€ 40,00-

Bij 100% inkomsten uit de ouderbijdrage zou de OR op
een positief resultaat uitkomen van
€ 185,00
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