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Over de ouderraad

Samenstelling
In de Ouderraad (OR) van De Gouden Griffel zijn ouders van kinderen uit verschillende groepen
vertegenwoordigd. Deze enthousiaste vrijwilligers willen graag wat voor school doen. Behalve
de ouders maakt 1 teamlid deel uit van de OR, zij zorgt voor terugkoppeling van en naar het
team en geeft advies.
De OR bestond in schooljaar 2020-2021 uit de volgende leden:

- Peter von Aesch (voorzitter)
- Dennis Schilder (penningmeester)
- Marc Capello (penningmeester)
- Bas Kuijsten (secretaris)
- Kirsten de Roo
- Chantal Stroek
- Fenna Knijnenburg
- Hariëtte Carnevale
- Kimberley Goudzwaard
- Marijn Hulsbergen
- Maud de Wal
- Inge Vermeulen
- Saskia Michiels
- Nicolien van Heest
- Claudia de Witte
- Aukje Keilholz (namens de school)

Algemeen
De OR ondersteunt de school bij het organiseren van de vele belangrijke en leuke activiteiten
die normaal gezien niet binnen het budget van de school vallen. Denk hierbij aan diverse uitjes,
Kamp, Sinterklaas, Kerst, Avond4Daagse, etc. Het spreekt voor zich dat dit niet mogelijk is
zonder de jaarlijkse ‘vrijwillige’ ouderbijdragen. In dit jaarverslag geeft de OR inzicht in de
activiteiten en kosten tijdens het schooljaar 2020-2021.
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Activiteiten dit schooljaar
De effecten van Corona waren helaas duidelijk te merken in de activiteiten die de OR normaal
gezien ondersteunt cq uitvoert. Een aantal activiteiten is niet doorgegaan, andere activiteiten in
beperkte(re) vorm. Desondanks heeft de OR steeds meegedacht met de school voor de
organisatie en financiering van de verschillende activiteiten.

Schoolkamp
In het begin van het jaar gaan alle units op schoolkamp. Per unit wordt hiervoor een gedeelte
van de ouderbijdrage gebruikt. Hiervan wordt onder andere een gedeelte van de locatie en fruit
op de eerste dag betaald.
Kamp van Unit 4 ging in september niet door vanwege de corona-maatregelen - helaas kon het
kamp ook op de herplande datum op de oorspronkelijk locatie niet doorgaan. Uiteindelijk is een
andere locatie gevonden voor het afscheid van Unit 4.

Fotograaf
De OR selecteert de fotograaf en organiseert de schoolfoto’s, inclusief het contact met een
schoolfotograaf en ondersteuning op de dag(en) zelf. Voor het schooljaar 2021-2022 is een
andere fotograaf geselecteerd.

Bag 2 School
De OR legt contact met de organisatie van  bag2school om twee keer per
jaar kleding in te zamelen. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de
activiteiten van de school.

Kinderboekenweek
Tijdens de kinderboekenweek organiseert de OR een boekenmarkt. De boeken hiervoor worden
door de kinderen meegenomen en op school verkocht. Van de opbrengst worden nieuwe
boeken aangeschaft voor de schoolbibliotheek.

Sinterklaas
Vanaf de start van het Sinterklaasjournaal is de school versierd in het
thema van Sinterklaas. De OR zorgt voor deze versiering (samen met de
versiercommissie), cadeautjes en snoepgoed.
Tijdens het bezoek van Sinterklaas op school zijn OR leden aanwezig om
te ondersteunen.
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Kerst
Na afloop van het Sinterklaasfeest wordt de school in kerstsfeer gebracht.
Daarnaast organiseert de OR normaal gezien tijdens het Kerstdiner op
school een borrel voor de ouders. Vanwege Corona ging het Kerstdiner niet
door en hierdoor kwam de borrel ook te vervallen.

Carnaval
Carnaval werd vanwege Corona in beperkte vorm gevierd - de OR heeft
ondersteund met de versiering en een kleine traktatie.

Pasen
Rond Pasen bieden kinderen van de Gouden Griffel de bewoners van het Westpolderhuis en
Huize Petrus attenties aan tijdens een kort bezoek (wenskaarten en paaslekkers). Dit jaar
konden we helaas geen contact maken met Huize Petrus en zijn alleen aan het Westpolderhuis
kaarten aangeboden vanwege de beperkingen.

Griffelcultuurdag
Helaas kon de Griffelcultuurdag in maart niet doorgaan. Hij werd doorgeschoven naar 14 en 15
juni (GG en IKC). Er is volop Braziliaans Carnaval gevierd. Door de maatregelen konden we
helaas geen gezamenlijk optreden geven. Dit is vervangen door een filmpje dat is opgenomen.

Verkeersexamen
Het verkeersexamen was het vorige schooljaar niet doorgegaan, waardoor er nu een extra
grote groep leerlingen het praktijkexamen onderging. Het theorie examen was eerder wel al
gedaan in 2020. Vanuit alle 11 scholen in Berkel en Rodenrijs waren hulpouders betrokken bij
het uitvoeren van dit examen.

Avondvierdaagse
Vanwege corona ging de avondvierdaagse niet door, maar was er wel een ‘home’ edition
beschikbaar. Normaal gesproken coördineert de OR de inschrijvingen, begeleiding tijdens de
avondvierdaagse en draagt zij zorg voor een mooie afsluiting (inclusief medailles en bloemen).

Musical groep 8
Voor het afscheid van groep 8 verzorgt de OR het afscheidscadeau, versierd met een mooie
bloem. Vanwege de beperkingen konden er niet veel toeschouwers aanwezig zijn. Om dit
gedeeltelijk te compenseren, zijn de musicals op professionele wijze gefilmd.
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Koningsspelen / sportdag
Op 22 en 23 april hebben onze leerlingen zich sportief ingezet voor het goede doel. Stichting
TAAI was dit jaar de gelukkige. Er is een behoorlijk bedrag bij elkaar gelopen.

Overig
● Klassenbudgetten: budget vrij te besteden

door klassen, bijvoorbeeld uitgaven t.b.v. uitje
kernconcepten (uitjes, materialen, etc.)

● Lief en leed: verzorgen van attenties voor
bijvoorbeeld huwelijken, geboortes of minder
leuke gebeurtenissen.

● Inventarisatie en inkoop van nieuwe
grabbeltoncadeautjes
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Financiën
  Hieronder wordt ingegaan op het financiële jaarverslag van de OR voor het schooljaar
2020-2021. Dit schooljaar en daarmee de activiteiten vanuit de OR hebben sterk onder invloed
gestaan van de impact van Corona. Diverse activiteiten konden niet doorgaan vanwege de
opgelegde beperkingen vanuit de overheid.

De OR heeft op diverse punten keuzes gemaakt, welke lopende het jaar veelal zijn opgenomen
in het Griffelnieuws. In dit jaarverslag zullen deze nogmaals de revue passeren. Omdat over
schooljaar 2019-2020 geen jaarverslag is uitgebracht en ook dit schooljaar de laatste maanden
is getekend door Corona, is dit jaarresultaat eveneens opgenomen. Om het geheel compleet te
maken is tevens de begroting voor het komende schooljaar 2021-2022 weergegeven.

Tenslotte heeft een kascontrolecommissie, bestaande uit twee onafhankelijke ouders, een
controle gedaan op de inkomsten en uitgaven. Hun bevindingen zijn eveneens vermeld in dit
verslag.

Om te beginnen staan hieronder de diverse reeksen. Te zien is dat de begroting 2020-2021
uitging van een budgettair negatief resultaat. Hierin was rekening gehouden met het surplus van
het schooljaar 2019-2020 en de ervaring vanuit het verleden dat niet alle uitgavencategorieën
elk jaar volledig worden benut.
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Inkomsten

Ouderbijdrage
De inkomsten bestaan voor het grootste deel uit de vrijwillige ouderbijdrage van EUR 75,- per
kind dat  aan het begin van het schooljaar is geïncasseerd. Voor 95% van de kinderen op
school wordt de ouderbijdrage voldaan. Dit is een hoger percentage dan in de begroting was
opgenomen.
De extra inventarisatie aan het begin van het schooljaar om ouders te benaderen waarvan niet
duidelijk was of ze ouderbijdrage wilden betalen, heeft hier een positieve invloed op gehad. Ook
in het jaar zelf is nog ouderbijdrage geïncasseerd voor kinderen die gedurende het jaar zijn
ingestroomd, veelal in unit 1. Van deze groep lag het incasso percentage zelfs op 100%.

Kampbijdrage
Hoewel in de begroting is uitgegaan van 100% bijdrage, komt het in de praktijk voor dat om
moverende individuele redenen enkele ouders deze bijdrage toch niet (kunnen) voldoen.

Bag 2 school
De laatste inkomstenbron is de Bag-2-School actie waarbij twee keer per jaar gebruikte kleding
wordt ingezameld en een bedrag opleveren.
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Uitgaven
De uitgaven zijn opgedeeld in zes categorieën met een nadere toelichting onder de tabel.

Schoolkamp
Voornaamste uitgavencategorie betreft de kampuitgaven. Het is hierbij goed te realiseren dat de
kampkosten niet alleen worden voldaan uit de kampbijdrages, maar ook voor een belangrijk
deel uit de ouderbijdrage (bijna 50%). Dit is een nuancering op de stelling dat onze
ouderbijdrage in vergelijking met andere scholen hoog ligt. Op die scholen kan de ouderbijdrage
wellicht lager liggen, bij die scholen is het kampgeld aanzienlijk hoger. Het kampbudget en
werkelijke uitgaven liggen dicht bij elkaar. Onderliggend zijn we echter wel geconfronteerd met
extra kosten vanwege Corona. Het unit 4 kamp naar locaties van de Paasheuvelgroep is
uiteindelijk niet doorgegaan. In eerste instantie niet in september, maar ook niet naar de
verplaatste nieuwe datum in april 2021. Om de uitzwaaiende kinderen van groep 8 als
onderdeel van unit 4 toch een mooi afscheid te geven, is uiteindelijk uitgeweken naar Team
Biesbosch. Hierbij is voor elke klas een aparte bus ingezet i.p.v. de gebruikelijke twee bussen
om dit in het licht van Coronapreventie zo veilig mogelijk te laten plaatsvinden. Hier stonden
echter wel hogere vervoerskosten tegenover.

Overige uitgaven
Een andere hoger uitgevallen kostenpost is het filmen van de musical voor unit 4. Er is per klas
een voorstelling gegeven en omdat niet alle ouders aanwezig konden zijn, is dit door een extern
bedrijf gefilmd hetgeen kostenverhogend heeft doorgewerkt.

Voor de andere uitgaven categorieën geldt eigenlijk allemaal hetzelfde. Doordat uitjes en
feestdagen minder uitbundig danwel helemaal niet zijn doorgegaan, is hier minder aan
uitgegeven.

Resultaat
Het saldo van inkomsten en uitgaven heeft uiteindelijk geleid tot een positief saldo. Dit geldt
voor alle units, dus ook voor unit 4 ondanks enkele kostentegenvallers (diverse kosten ter
plaatse zoals boodschappen hebben aan de andere kant ook niet plaatsgevonden). Binnen de
Ouderraad is gediscussieerd over de opties om dit positieve saldo in te zetten.

Besproken opties zijn o.a. (i) reservering van het bedrag voor opvolgende schooljaren, (ii)
inzetbaarheid van het bedrag voor verdere aankleding van de school en/of schoolpleinen en (iii)
gedeeltelijke terugbetaling van de ouderbijdrage.

Binnen de Ouderraad is stilgestaan bij de voor- en nadelen van elke optie met daarbij het besef
dat de gewenste optie per ouder zal kunnen verschillen. Uitgangspunt voor de Ouderraad was
om het bedrag in ieder geval ten goede te laten komen aan de kinderen waarmee de opties (i)
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en (ii) de voorkeur genoten boven (iii). Er is daarom in april 2021 bij de diverse unit
coördinatoren een inventarisatie uitgevoerd naar suggesties om deze gelden alternatief in te
zetten. De terugkoppeling bestond uit de aankoop van bouwmaterialen (deels als ondersteuning
bij Jeelo projecten), aanschaf van prenten- en kinderboeken ter aanvullingen van de bibliotheek
en basketringen. In totaal is hier ca. EUR 5.600 aan besteed (reeds verwerkt als uitgaven in het
overzicht).

De Ouderraad is zich ervan bewust dat er t.a.v. enkele bestedingen een spanningsveld kan
ontstaan in de scheidslijn tussen welke kosten voor de Ouderraad zijn en welke voor de school.
Hier is bij stilgestaan en uiteindelijk is unaniem besloten om akkoord te gaan om het surplus
aan te wenden zoals vermeld, gegeven de uitzonderlijke situatie, de scheidslijn niet zwart/wit is,
dit anders niet gerealiseerd zou zijn vanuit school, maar bovenal dat dit ten goede komt aan het
speelplezier en kennisontwikkeling van kinderen.

Het uiteindelijke surplus van ca. EUR 8.800 willen we in samenwerking met de unit
coördinatoren in het schooljaar 2021-2022 inzetten voor (extra) activiteiten voor de kinderen. De
daadwerkelijke besteding wordt lopende het jaar in het Griffelnieuws vermeld alsmede in het
jaarverslag 2021-2022 na afloop van het schooljaar.

Terugblik schooljaar 2019-2020
In dit schooljaar lagen de inkomsten uit ouderbijdrage lager door enerzijds minder leerlingen en
anderzijds een lager inningspercentage (87%), hetgeen de aanleiding was voor de eerder
beschreven actie in begin 2020-2021. Totale inkomsten bedroegen afgerond EUR 50.000.

Aan de uitgavenkant zijn de reguliere kosten opgenomen waarbij de kampkosten in pre-Corona
tijd iets hoger zijn uitgevallen. Uiteindelijk stevenden we dit schooljaar af op een surplus binnen
het budget, omdat ná maart 2020 de activiteiten nagenoeg volledig tot stilstand kwamen. Dit
gold o.a. voor het carnavalsfeest, activiteiten rond Pasen en de avond4daagse. Ook de Griffel
Cultuurdag met een budget van EUR 5.000,- is niet doorgegaan.

In lijn met de eerder beschreven uitgangspunten en redenatie is toen voor een alternatieve
besteding gekozen. Er is invulling gegeven aan een langlopende wens van veel leerlingen en
docenten om de schoolpleinen verder aan te kleden. Na goed overleg met de leerlingenraden,
de bewegingscoach en docenten van school is er een aantal leuke objecten gekozen die een
plek hebben gekregen op de pleinen. Bij de keuze is uitgegaan van activeren en samen spelen.
Ook is er rekening gehouden met de verschillende leeftijden van de kinderen.

De totale kosten hiervan bedroegen ca. EUR 4.800 en zijn onder ‘diversen’ verantwoord. Het
uiteindelijke saldo van het schooljaar was EUR 3.500 positief en dit bedrag diende o.a. ter
dekking van het budgettair negatieve resultaat van het opvolgende schooljaar. Dit is achteraf
anders gelopen.
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Budget 2021-2022
Uitgangspunt van het budget 2021-2022 is een regulier jaar waarin de normale activiteiten weer
kunnen en mogen plaatsvinden. Ook is het de bedoeling om in dit schooljaar het lustrum van de
school te vieren. Hier is de afgelopen jaren al geld voor gereserveerd. Per saldo wordt een
negatief resultaat voorzien.

Met de werkelijke kampkosten inmiddels grotendeels in beeld, is reeds bekend dat het
kampbudget met ca. EUR 2.100,- is overschreden. Dit was deels van tevoren voorzien, hetgeen
de aanleiding was om de kampbijdrage voor unit 4 te verhogen van EUR 35,- naar EUR 40,- en
zo te bewerkstelligen dat het surplus ook zo evenredig mogelijk wordt verdeeld over de units.
Het totale tekort met kampinzicht per heden zou dan ca. EUR 7.500,- bedragen.

Dit wordt voor komend schooljaar verantwoord geacht met het oog op de surplus bedragen van
voorgaande twee schooljaren. Wij hopen in deze dan ook op een schooljaar met veel
activiteiten voor de kinderen en vanuit het OR budget bezien op een cumulatief saldo van de
drie gepresenteerde schooljaren van rond de nul danwel licht positief. Volgend jaar wordt dit
inzichtelijk gemaakt in het jaarverslag 2021-2022.

Oordeel kascontrolecommissie
De kascontrolecommissie heeft de administratie over het schooljaar 2020/2021 gecontroleerd
en komt tot de conclusie dat de boeken en jaarcijfers een reëel en kloppend beeld geven van de
diverse inkomsten en uitgaven van de Ouderraad basisschool De Gouden Griffel.

Op basis van de verstrekte stukken hebben we een goede inzage gekregen en zijn de door ons
gestelde vragen met volledige openheid beantwoord en onderbouwd. De exploitatierekening
schooljaar 2020/2021 geeft naar onze mening een getrouw beeld en sluit aan met de
onderliggende administratie. Een steekproef op diverse gemaakte kosten heeft geen
afwijkingen in bedragen opgeleverd.

We spreken onze waardering uit voor het werk dat de penningmeesters hebben verricht en
geven akkoord op het gevoerde financiële beleid over het schooljaar 2020/2021.

Wel hebben we de aanbeveling gedaan een kort verslag met uitleg te publiceren, zodat ouders
meer inzicht krijgen waaraan de ouderbijdrage is besteed.

Kascontrolecommissie
Ron de Jong (ouder kinderen IKC)
Rody Meijer (ouder kinderen GG)
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