
 

 

            

             

Jaarverslag Ouderraad 2020-2021 
 
Voor u ligt het jaarverslag over het schooljaar 2020-2021 van de ouderraad van 
basisschool de Raamdonk. Dit jaar, net zoals voorgaande jaren, is ervoor gekozen 
een jaarverslag te maken ter vervanging van de jaarlijkse ledenvergadering. Indien 
er op- of aanmerkingen op dit jaarverslag zijn nodigen wij u van harte uit om een 
eerstvolgende (openbare) vergadering van de ouderraad bij te wonen. De datum 
van deze vergadering staan op de jaarkalender en deze staat op de website van de 
school. Tevens zijn de data opgenomen in de Social Schools app. Wilt u zich 
alstublieft vooraf  aanmelden bij een van ons of juf Anja in verband met de 
richtlijnen van school ten aanzien van de corona-pandemie. 
 
 
Het bestuur van de ouderraad zag er schooljaar 2020-2021 als volgt uit: 
 
Voorzitter:                  Annemarie Vizee 
Secretaris:                 vacant 
Penningmeester:     Luuc Rutten 
Bestuurslid:              Lidwien Spoorendonk 
      Jeanette Elbers 
      Jolanda LaHay 
                    Joyce Peters 
      Joyce Janssen 
      Silvia Verheijen 
                          
  
  



 

 

            

             

Activiteiten 
     
De OR heeft afgelopen jaar ondanks de coronapandemie toch nog enkele 
activiteiten kunnen organiseren in samenwerking met de leerkrachten en diverse 
ouders/verzorgers, waarvoor dank! 
 
 Schoolfotograaf: 
In oktober kwam de schoolfotograaf naar school om mooie foto's van de kinderen 
te maken. 
 Sinterklaas:  
Ook dit jaar hebben we Sinterklaas gevierd zonder de echte Sinterklaas op school,   
maar hij had wel voor cadeautjes gezorgd die de kinderen enthousiast hebben 
ontvangen. 
 Kerstviering: 
De kerstviering is in het water gevallen door de plotselinge school sluiting.  
 Carnaval: 
Vlak voor carnaval konden de kinderen weer naar school, en hebben we de 
traktatie van het kerstontbijt als carnavalslunch uitgedeeld. 
Schoolreisje:   
Omdat we voorzagen dat ook dit jaar het schoolreisje in het water zou kunnen 
vallen hebben we voor een andere vorm en organisatie gekozen. De klassen zijn 
allemaal apart van elkaar op pad gegaan, naar locaties die (net) open waren en  de 
juffen hebben deze dag samen georganiseerd. Dank hiervoor juffen! Het was een 
welkom dagje uit en een enorm leuke afwisseling op de reeks gewone 
schooldagen. 
Laatste schooldag: 
Net op het laatste moment ging ook de laatste schooldag niet door. Heel jammer 
maar ook zeer begrijpelijk. Aangezien de inkopen al waren gedaan hebben de 
kinderen deze traktatie nog tegoed in het nieuwe schooljaar. 
 Bag 2 School actie: 
Twee keer hebben we afgelopen jaar kleding ingezameld voor Bag2School. 
Hiermee hebben we extra inkomsten gegenereerd voor de ouderraad. Met grote 
dank aan meneer Ed, voor het verzamelen van de zakken en de overige organisatie 
op school, aangezien wij op die momenten niet de school in konden. 
 
De overige activiteiten zijn vanwege de corona maatregelen niet doorgegaan. 
 
 
  



 

 

            

             

Financiële verantwoording schooljaar 2020-2021: 
 
Inkomsten: 

 
De inkomsten van vorig schooljaar en reservering op de spaarrekening waren al 
beschikbaar op de rekening van vorig schooljaar. Deze zijn meegenomen om een 
sluitende begroting te maken. De ouderbijdrage en Bag2school zijn de nieuwe 
inkomsten dit schooljaar. 
 
 
Uitgaven: 

 
 
 
 

Omschrijving Werkelijke Begroot Verschil

Inkomsten Ouderbijdrage 6.937,00€           6.615,00€           322,00€             

Inkomsten Bag2School 448,80€               300,00€               148,80€             

Over van vorig schooljaar 2.715,00€           2.715,00€           -€                   

Gebruik van spaarrekening 441,00€               441,00€               -€                   

Totale inkomsten 10.541,80€         10.071,00€         470,80€             

Omschrijving Werkelijke Begroot Saldo

Attenties / Lief en Leed -75,96€               50,00€                 -25,96€              

Avondvierdaagse -€                     100,00€               100,00€             

Bakken T-shirts -€                     -€                     -€                   

Carnaval -119,25€             100,00€               -19,25€              

Decoratie school -€                     50,00€                 50,00€               

Divers / onvoorzien -€                     50,00€                 50,00€               

Jaarafsluiting 35,45€                 50,00€                 85,45€               

Kamp -627,00€             350,00€               -277,00€            

Kerst -285,69€             300,00€               14,31€               

Koningsdag -82,42€               250,00€               167,58€             

Kosten Rabobank -135,44€             175,00€               39,56€               

Onderhoud T-Shirts -€                     -€                   

Opendag -€                     25,00€                 25,00€               

Pasen -€                     100,00€               100,00€             

Schoolreis groep 1 en 2 -987,00€             700,00€               -287,00€            

Schoolreis groep 3 t/m 7 -3.349,15€          4.200,00€           850,85€             

Sinterklaas -890,71€             1.550,00€           659,29€             

Vriezen/Dooien -€                     50,00€                 50,00€               

Extra: Kerstactiviteit -€                     250,00€               250,00€             

Extra: Koningsdag springkussen -€                     600,00€               600,00€             

Extra: Kosten bus corona -€                     500,00€               500,00€             

Extra: Opknappen klimwand -375,00€             400,00€               25,00€               

Extra: Schoolplein -46,10€               221,00€               174,90€             

Totale uitgaven -6.938,27€         10.071,00€         3.132,73€         



 

 

            

             

We hebben extra uitgaven in de begroting opgenomen i.v.m. geld over van vorig 
schooljaar. Hiervan hebben we in het begin van het schooljaar het schoolplein en 
de klimwand opgeknapt. De overige zijn vanwege corona helaas niet doorgegaan. 
De post “Jaarafsluiting” heeft geld opgeleverd omdat er van vorig schooljaar 
tegoedbonnen (ijsjes) niet zijn gebruikt (geld retour). 

 
 
Saldo: 

 
 
Van de ruimte in de begroting is 3600 euro niet gebruikt. 
Omdat onze buffer (spaarrekening) gezond is kan dit bedrag ingezet worden voor 
een eenmalige verlaging van de ouderbijdrage in het komende schooljaar. 
Hierdoor hebben de kinderen die nu nog op school zitten hier ook profijt van. 
Groep 8 heeft middels een extra uitgave voor het kamp deze bijdrage al 
ontvangen. 
 
Eigen vermogen: 

 
 
Dit is het overzicht van wat er einde van dit schooljaar op de rekeningen van de 
Ouderraad staat. Zoals te zien is het vermogen gezond. Deze is echter ook nodig 
om de eerste activiteit (Sinterklaas) te kunnen bekostigen. Ook moeten de kosten 
voor het schoolreisje al voor Januari worden betaald om een hogere korting te 
krijgen. Dit alles zorgt ervoor dat er een buffer moet zijn voordat de inkomsten er 
zijn van de ouderbijdrage. Deze is aanwezig en dient te blijven bestaan. 

  

Omschrijving Bedrag

Inkomsten 10.541,80€         

Uitgaven -6.938,27€          

Saldo 3.603,53€           

Eigen Vermogen Bedrag

Spaarrekening Saldo 5.536,24€           

Rekening Courant Saldo 3.539,29€           

Totaal 9.075,53€           



 

 

            

             

Voorstel begroting volgend schooljaar (2021-2022): 
 
Inkomsten 
Na overleg binnen OR en advies van de MR is besloten om de overgebleven 
inkomsten van vorig schooljaar ten goede te laten komen voor de activiteiten in 
het nieuwe schooljaar. 
 
Om de activiteiten en inkomsten kloppend op elkaar aan te laten sluiten zijn de 
Bag2School inkomsten meegenomen. Aangezien dit onzekere inkomsten zijn 
(variabel)  kan het nodig zijn het eigen vermogen (spaarrekening) aan te spreken. 

 
 
 Uitgaven 
We hopen dat de activiteiten het komend schooljaar door mogen gaan. Hiervoor is 
de volgende begroting opgesteld om de kosten inzichtelijk te maken.  

 
 

  

Omschrijving Bedrag

Inkomsten Ouderbijdrage 7.755,00€            

Inkomsten Bag2School 445,00€                

Over van vorig schooljaar (2020-2021) 3.603,53€            

Totale begroting 11.803,53€          

 Activiteit Bedrag

Attenties / lief en leed 50,00€                  

Avondvierdaagse 100,00€                

Carnaval 100,00€                

Decoratie school 50,00€                  

Diversen / onvoorzien 25,00€                  

Jaarafsluiting 100,00€                

Kamp 350,00€                

Kerst 250,00€                

Koningsdag 250,00€                

Kosten Rabobank 175,00€                

Onderhoud shirts en/of hesjes -€                      

Open Dag -€                      

Pasen -€                      

Schoolreisje groep 1 en 2 900,00€                

Schoolreisje groep 3 t/m 7 4.500,00€            

Sinterklaas 1.600,00€            

Vriezen/Dooien 50,00€                  

Groepsactiviteiten

Extra: Decoratie school (kratten) 93,00€                  

Extra: Ingehaalde activiteit van Sint 20-21 gr7-8 250,00€                

Extra: Sinterklaas cadeau extra 235,00€                

Extra: Koningsdag Springkussen gr 1-2 200,00€                

Extra: Koningsdag Springkussen gr 3-8 500,00€                

Extra: T-shirts vervangen (vies/kwijt) 200,00€                

Extra: Klassenactiviteit gr1-8 (bijzondere gijmles) 1.825,00€            

Totale begroting 11.803,00€          



 

 

            

             

Ouderbijdrage 
 
Vorige schooljaar was de bijdrage €30 (€32 zonder incasso) aangezien we toen een 
kleine korting hadden gegeven op de ouderbijdrage (vanwege corona in 2019-
2020). Zoals in vorig jaarverslag is vernoemd zal de reguliere ouderbijdrage dit jaar 
33 euro zijn (35 euro zonder incasso).  
 
De ouderbijdrage is in 2021-2022 is €33 (€35 zonder incasso)  
 
Het landelijk gemiddelde is €57 !! (https://www.poraad.nl/nieuws-en-
achtergronden/vrijwillige-ouderbijdrage-blijft-stabiel) 
Door stijgende kosten en geen ouderbijdrage verhoging in de afgelopen 10jaar, 
zijn wij helaas nu genoodzaakt de ouderbijdrage te verhogen. Het eigen vermogen 
staat het gelukkig toe om dit stapsgewijs te doen. Dit betekend dat in het 
opvolgend jaar (‘22-’23) de ouderbijdrage uitkomt op 35 euro (37 euro zonder 
incasso). 
 
Grootboek 
Het grootboek met alle inkomsten en uitgaven is gecontroleerd en als akkoord 
bevonden door: 
 
Naam:   Datum: 
.  
Ondertekende versie is opgenomen in de administratie en ter inzage beschikbaar. 
 
  

https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/vrijwillige-ouderbijdrage-blijft-stabiel
https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/vrijwillige-ouderbijdrage-blijft-stabiel


 

 

            

             

Bestuur Ouderraad de Raamdonk 
 
De bestuurssamenstelling van de ouderraadvereniging van “de Raamdonk” 
voor het schooljaar 2021 - 2022 ziet er als volgt uit: 
 
Voorzitter:  Annemarie Vizee 
Secretaris:  ..vacant.. 
Penningmeester: Luuc Rutten 
Leden:   Sylvia Verheijen 
    Joyce Janssen 
    Christina Herwig 
    Ilona van Daatselaar 
    Joanna Kusiar 
    Manouk van den Hoogen 
    Marieke van de Bovenkamp 
    Tiara Portier 
 
De samenstelling is op orde maar we verwelkomen ouders die willen helpen met 
de activiteiten altijd heel graag. Volgens de statuten mogen we maximaal 9 
bestuursleden hebben. Maar naast  bestuursleden kennen we ook zogenaamde 
“aspirant leden” zodat iedereen die interesse heeft kan meedraaien. 
Dus als je interesse hebt om ook bij de Ouderraad te gaan, kom gewoon eens 
kijken tijdens een vergadering, proef of het bevalt en doe eens mee met het 
organiseren van wat activiteiten, u leert de leerkrachten, ouders en de school 
anders kennen dan nu! Kijk voor de vergaderdata op de jaarkalender in “Social 
Schools” of mail de ouderraad: ouderraad.deraamdonk@optimusonderwijs.nl. 
 
 
Vrijwillige bijdrage 
 
De bussen voor het schoolreisje moeten wij ongeveer in Januari vastleggen en 
betalen, de toegang tot het attractiepark nog eerder omdat we dan een flinke 
korting krijgen. We willen wederom het belang van het op tijd betalen aanhalen. 
Lid worden van de oudervereniging is vrijwillig. De contributie daarna niet. Het 
betreft een vrijwillige constructie (het lid worden) die ingezet wordt voor het 
aangename verblijf van de onze kinderen op de Raamdonk. Dit doen we door het 
(mede) organiseren van activiteiten. De school heeft geen rol bij het financieren 
van deze activiteiten. Niet betalen van de contributie heeft als consequentie dat er 
kinderen worden uitgesloten van deze activiteiten. We realiseren ons absoluut dat 
dit een bepaalde druk bij ouders neerlegt die niet voldoende financiële 
draagkracht hebben. Hiervoor zijn echter wel regelingen beschikbaar via de 
gemeente of stichting leergeld. De ouderraad heeft hier informatie over, die we 
op verzoek kunnen toesturen. 
We kunnen het tegenover op tijd betalende leden niet verantwoorden dat 
kinderen van ouders die niet betalen meedoen met activiteiten. De school is hier 

mailto:ouderraad.deraamdonk@optimusonderwijs.nl


 

 

            

             

ook nauw bij betrokken aangezien zij een vervangende activiteit zullen moeten 
organiseren. Nogmaals, het laatste dat de ouderraad wil is kinderen buitensluiten 
van activiteiten.  
 
 
Automatische Incasso 
 
Om nu geen omkijken meer te hebben naar de betaling van de bijdrage kunt u bij 
het lid worden aangeven of er een automatische incasso gestart mag worden. Dan 
schrijven we in Oktober het bedrag van de rekening en hoeft u verder nergens 
meer aan te denken. Ook ons scheelt het veel tijd om niet achter de bijdrage aan 
te gaan. Bij deze dus ook een verzoek om de incasso en dus het lidmaatschap te 
starten. Het formulier vindt u op de website van de school. 
 
 
Reactie 
 
Reacties op dit jaarverslag kunt u ook sturen naar 
ouderraad.deraamdonk@optimusonderwijs.nl 
De openbare vergaderingen van de OR zijn voor ieder lid toegankelijk. Het is 
daarom ten alle tijden mogelijk om hier te discussiëren over het gevoerde beleid 
en het jaarverslag. Meld je wel even aan via de mail zodat we weten dat je komt. 
 

mailto:ouderraad.deraamdonk@optimusonderwijs.nl

