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Over de ouderraad
SAMENSTELLING OR
In de Ouderraad 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 2015-2016 uit de volgende leden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ginette van der Gun [voorzitter]
Tessa de Wit [secretaris]
Annemarie Vermeulen [penningmeester]
Gaby d’Haans [namens het GG team]
Anna Kielczewska
Annemarie van der Burg
Barbara Diepenbach
Esther Sucec [inmiddels oud-lid]
Marije Weerman
Mirjam Franchimon
Patricia de Hoop
Yvonne Dubbeldeman

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 20152016.

Bladzijde 3

JAARVERSLAG OUDERRAAD 2015-2016
Activiteiten
Tijdens het afgelopen schooljaar zijn, onder andere, de volgende jaarlijks terugkerende
activiteiten/initiatieven door de OR georganiseerd.

SCHOOLFOTOGRAAF
•

De gehele organisatie rondom de
schoolfotograaf; van het selecteren van
de fotograaf tot het helpen op de dag
van de fotoshoot.

KERST

KINDERBOEKENWEEK
•

Het maken van de Gouden Griffels,
Zilveren Penselen en oorkondes.

•

Inventariseren en eventuele inkoop van
versieringen;

•

Initieren en helpen bij
het ophangen en
weghalen van de
versieringen;

SINTERKLAAS
• Inventariseren en
eventuele inkoop van
versieringen;
•

Initieren en helpen bij het ophangen en
weghalen van de versieringen;

•

Inkoop van
cadeautjes en
strooigoed;

•

Initieren en helpen
bij inpakken van
cadeaus.

•
Verzorgen
van “borrel”
ouders tijdens
kerstdiner (o.a.
inkoop,
aankleding,
bediening).
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CARNAVAL

VERKEERSEXAMEN

•

Inventariseren en eventuele inkoop van
versieringen;

•

•

Initieren en helpen bij het ophangen en
weghalen van de versieringen;

•

Verzorgen van popcorn of iets
dergelijks.

De OR levert een
verkeersouder die de
“ verkeersjuf” ondersteunt bij
de voorbereidingen op het
verkeersexamen;

•

Daarnaast helpt de
verkeersouder samen met
verkeersouders van de andere
basisscholen in Berkel en Rodenrijs op
de dag van het praktijkexamen.

PASEN

SPORT & SPEL

•

Inventariseren en eventuele inkoop van
versieringen;

•

•

Initieren en helpen bij het
ophangen en weghalen van de
versieringen;

•

Contact onderhouden met Huize Petrus
in verband met het uitreiken van de
paasmandjes;

•

Inkoop matzes voor paasontbijt.

Verzorgen van ijsjes voor diverse
sportdagen.

KONINGSSPELEN
•

Inkoop medailles;

•

Verzorgen van ijsjes.
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AVOND 4-DAAGSE

AFSCHEID GROEP 8

•

Coordineren van inschrijving,
aanmelding en betaling
bij de organisatie;

•

•

Ophalen en distribueren
stempelkaarten;

LIEF EN LEED

•

Inkoop bloemen;

•

Aanwezig op startavond
voor vragen e.d.;

•

Uitdelen bloemen en medailles op
laatste avond.

•

Aanschaf afscheidscadeautjes en
bloemen.

Verzorgen van kaartjes,
bloemetjes etc. voor bijv.
huwelijken, geboortes
alsmede minder leuke
gebeurtenissen.

GRABBELTON
•

Inventarisatie en inkoop van nieuwe
grabbeltoncadeautjes

FINANCIËN
•

Incasseren ouderbijdrage

•

Opstellen en beheren begroting

•

Verzorgen van betalingen

•

Overleg met unit-coordinatoren over
budget.

OVERIG
•

Klassenbudgetten: budget vrij te
besteden door klassen, bijvoorbeeld
uitgaven t.b.v. uitje kernconcepten
(uitjes, materialen, etc.)
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Financien
OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage bedroeg dit schooljaar € 75,- per leerling. De inning gebeurde d.m.v.
automatische incasso of overschrijving op de rekening van de ouderraad.
Ter bevordering van de betaling zijn er strookjes ter herinnering aan leerlingen uitgedeeld en
hebben de leden van de ouderraad een na-belactie gehouden.
Dit jaar is ca. 94% van de ouderbijdrage voldaan.

INKOMSTEN VS UITGAVEN

Inkomsten en uitgaven OR 2015-2016
€ 65.000
€ 60.076,31
€ 58.149,69

€ 60.000

€ 58.163,86

€ 55.000
€ 50.109,85
€ 50.000
€ 45.000
Inkomsten

Uitgaven (YTD eind juni)

Begroot

Werkelijk

VERDELING INKOMSTEN

€ 8.292,81
14%

Inkomsten OR 2015-2016

€ 778,50
1%

Ouderbijdrage
€ 40.105,00
67%

€ 10.900,00
18%

Kampbijdrage
Bag2School
Overlopende posten
2014 - 2015
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VERDELING UITGAVEN

Uitgaven OR 2015-2016
€ 3.465
7%
€ 1.092
2%
€ 9.610
19%

€ 18.223
37%

Kamp
Klassenbudgetten
Commissies

€ 17.537
35%

Sport
Diversen

DETAILS UITGAVEN
Hieronder een verklaring welke kosten, onder andere, onder bovengenoemde hoofdgroepen
vallen.
Hoofdgroep

Verklaring

Kamp

Deel van de kosten t.b.v. het kamp

Klassenbudgetten

Budget vrij te besteden door de klassen, zoals bijvoorbeeld uitjes,
busvervoer, materialen t.b.v. kernconcepten, etc.

Commissies

Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, Stichting muzische vorming
(voorstellingen), Griffel Cultuurdag

Sport

Avond4daagse, Koningsspelen, Sportdagen

Diversen

Sparen voor lustrum, grabbeltoncadeautjes, Kinderboekenweek,
Lief en leed, etc.

De begroting is transparant en voor iedereen ter inzage. Mocht je geïnteresseerd zijn, neem
dan contact op met Annemarie Vermeulen via ajmvermeulen@hotmail.com.
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OVERLOPENDE KOSTEN
Het geld dat niet besteed is in dit schooljaar zal als volgt ingezet worden:
•

Extra budget bij posten volgend schooljaar;

•

Sparen voor lustrum;

•

Sparen voor grotere uitgaven t.b.v. de school, zoals dit schooljaar bijvoorbeeld de
tafeltennistafels.
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Wordt ook lid…
In het schooljaar 2016-2017 is de Ouderraad weer met een enthousiast team bezig
met het organiseren van allerlei activiteiten op De Gouden Griffel. Mocht u bij het lezen
van dit verslag ook enthousiast zijn geraakt over de activiteiten van de OR en hierbij
willen helpen, dan zien we uw hulp of tips graag tegemoet. Meldt u zich dan aan bij een
van de OR leden of bij de leerkracht van uw kind.
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