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Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij ontvangt u van ons het jaarverslag van de OR over de jaren 2018 - 2019 en 2019-

2020. Het eerste jaar was een regulier jaar. De jaargang 2019-2020 was totaal anders door 

de lockdowns. 

 

Waarom moet u weten wat er gedaan is? 

Als ouder(s)/verzorger(s) bent u automatisch lid van de ouderraad en daarmee heeft u 

zeggenschap over de ouderraad, al vergadert u niet actief mee.  
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1 Wat doet de ouderraad? 
Wij ondersteunen de school met: 

• De organisatie van het schoolfeest 

• De organisatie van de avondvierdaagse 

• De aankleding van de school rond Sinterklaas en het betalen van cadeaus voor de 

onderbouw 

• De aankleding van de school rond Kerst en de borrel tijdens het kerstfeest 

• Inkopen voor het paasontbijt 

• De schoolfotograaf 

• Betalen van facturen schoolreis en schoolkamp 

• Eventuele extra activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. 

Daarnaast innen wij als ouderraad de  (vrijwillige) ouderbijdrage. De ouderbijdrage bestaat 

uit twee onderdelen: 

• Het Schoolreisje  

Hieruit wordt het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 (25 euro) of het schoolkamp voor 

groep 8 (50 euro) van betaald. 

• De bijdrage voor overige activiteiten 

Hieruit worden bijna alle bovenstaande activiteiten betaald, daarnaast schenken wij 

de school een bijdrage voor de aanschaf van schoolbibliotheekboeken en geven wij 

een bijdrage aan het kunst- en cultuuronderwijs.  

Als ouderraad zijn wij verplicht u 1 x keer per jaar te informeren over de plannen en moeten 

wij verantwoording afleggen over het afgelopen schooljaar. 

1.1 Wie zitten er in de ouderraad? 

(status schooljaar 2020-2021) 

Wie? Ouder van Aantal jaar in ouderraad 

Saar Dries: groep 6, Otto: 
groep 5, Nynke: 
groep 2, Koen: groep 
1a 

Eerste jaar 

Jitske (Secretaris) Janne: groep 8 en 
Suus: groep 5 

3 jaar 

Robin (Penningmeester) Dirk: gr.5,  Arend: 
gr.2 

4 jaar 

Elso  Simon groep 8 4 jaar 

Charlotte  Stef groep 5 3 jaar 

Suzan Hugo groep 3 1 jaar 

Anneke Hanna: groep 4 

Klaas: groep 2b 

3 jaar 

Ingrid Moos: groep 2b 

Julius: groep 1a 

1 jaar 

Karien Sam: groep 2b 1 jaar 

Marjolein Ties: groep 2a Eerste jaar 

Herma Lodeweges (School)  2 jaar 
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1.2 Wie zijn er vertrokken uit de ouderraad? 

De onderstaande leden zijn in de afgelopen jaren vertrokken uit de ouderraad. 

Bij deze willen wij hen nogmaals bedanken voor hun bijdrage. 

Wie? Wanneer? Hoeveel jaar? 

Miep Tjooitink Einde schooljaar 2018 - 
2019 

2 jaar 

Roel de Beer (voorzitter) 

 

Einde schooljaar 2019 - 
2020 

 

9 jaar 

Erica Cusell Einde schooljaar 2019 - 
2020 

5 jaar 

Tijmen Bos Einde schooljaar 2019 - 
2020 

3 jaar 

Annemarijn Walberg Einde schooljaar 2019 - 
2020 

4 jaar 

   

2 Conclusie samenstelling ouderraad 

2018-2020 
Er zijn 5 leden vertrokken en 3 leden toegetreden. We zijn altijd op zoek naar nieuwe, 

enthousiaste leden. Interesse? Mail naar ouderraad@dehagenpoort.nl  

 

3 Verantwoording 2018-2019 

3.1 Activiteiten 

Hieronder vindt u de activiteiten door de ouderraad in het schooljaar 2018-2019  

• Sinterklaas:Versieren van de school en helpen met cadeaus voor de groepen 1,2 en 

3. 

Benodigdheden voor Sinterklaas zijn deels vervangen en aangevuld waar nodig. 

• Kerst: Aankleden van de school.  

Kerstborrel op het schoolplein met vuurkorven, glühwein, chocomel en muziek. 

Andere jaren stonden de ouders in het speellokaal. Buiten op het plein was het 

sfeervol en gezellig. 

• Paasontbijt: OR verzorgt iets te drinken en iets lekkers. 

• Schoolfotograaf: veel opmerkingen over kwaliteit, communicatie en creativiteit. Wij 

zijn op zoek gegaan naar een andere fotograaf voor 2019 – 2020. 

• Avondvierdaagse: alles regelen rond aanmelding en registratie. Daarnaast tijdens de 

4 daagse: o.a. het organiseren van de bezetting en hapje en drankje tijdens het 

pauzemoment.  

Jaarlijks doen er ongeveer 100 kinderen van de Hagenpoort mee. 

• Schoolfeest: Een feest in en om school voor alle ouders en kinderen. Ieder kind krijgt 

tegoedbonnen t.w.v. 5 euro om van te eten en activiteiten van te doen. De kinderen 

van de leerlingenraad verzinnen altijd een thema. 

mailto:ouderraad@dehagenpoort.nl
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• Afscheid juf Ingrid, Meester Wim en juf Anouk waarvoor een mooi afscheidscadeau 

was gekocht. 

 

3.2 Financiën 2018 – 2019 

 

In navolging van het besluit van de vereniging om het vermogen van de vereniging terug te 

brengen heeft de oudervereniging De Hagenpoort een bijdrage gedaan voor de bibliotheek á 

600 euro en kunst en cultuur á 1600 euro. Tevens zijn er goederen aangeschaft welke 

meerdere jaren ingezet kunnen worden tijdens evenementen.  

Baten Begroting 2018/2019 Realisatie 2018/2019 Realisatie 2017/2018

Ouderbijdrage 10,250€                               11,622€                               11,738€                               

Schoolfeest 1,750€                                  1,545€                                  1,810€                                  

Rente -75€                                      -95€                                      -62€                                      

Totaal baten 11,925€                               13,072€                               13,486€                               

Activiteiten

Sinterklaas 1,200€                                  1,396€                                  841€                                     

Kerst 575€                                     305€                                     266€                                     

Pasen 150€                                     115€                                     142€                                     

Kunst & cultuur 1,600€                                  1,600€                                  1,600€                                  

Schoolfeest 1,200€                                  1,325€                                  1,341€                                  

Schoolreis 4,500€                                  5,745€                                  5,211€                                  

Schoolkamp 2,200€                                  2,512€                                  2,038€                                  

Vierdaagse 125€                                     170€                                     103€                                     

Subtotaat lasten 11,550€                               13,168€                               11,542€                               

Investeringen

Incidenteel 250€                                     390€                                     -€                                      

Bibliotheek 600€                                     600€                                     600€                                     

Subtotaal lasten 850€                                     990€                                     600€                                     

Algemene kosten

Bankkosten 125€                                     72€                                        102€                                     

Contributies -€                                      -€                                      -€                                      

Bestuur 400€                                     372€                                     366€                                     

ALV -€                                      -€                                      -€                                      

Overig -€                                      220€                                     1,250€                                  

Subtotaal lasten 525€                                     664€                                     1,718€                                  

Totaal lasten 12,925€                               14,822€                               13,860€                               

Resultaat -1,000€                                -1,750€                                -374€                                    
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Hogere uitgaven dan begroot: de schoolreis heeft 1250 euro meer gekost dan begroot. OR 

heeft school verzocht om volgend jaar binnen gesteld budget te blijven. 

Kosten bestuur: de kosten van het bestuur betreft diverse bedankjes (docenten en OR 

leden) en het jaarlijkse (afscheids- / bedank) etentje voor de leden van de ouderraad. 

Overige kosten hoger dan begroot: (groter dan 250 euro) 

• Schoolkamp: 312 euro duurder dan begroot: OR heeft school verzocht om volgend 

jaar binnen gesteld budget te blijven 

• Overige kosten: 220 euro: Vlaggen en Jerrycans voor de avondvierdaagse en andere 

evenementen.  

 

4 Verantwoording 2019-2020 

4.1 Activiteiten 

Hieronder vindt u de activiteiten door de ouderraad in het schooljaar 2019-2020. Tot 

februari liep dit jaar zoals elk ander jaar. Eind februari kwamen de eerste berichten van de 

pandemie en half maart kwamen we in een Lockdown. 

 

Tot de Lockdown hebben we de volgende activiteiten gedaan: 

• Sinterklaas: Versieren van de school en helpen met cadeaus voor de groepen 1,2 en 

3. 

• Kerst: Versieren van de school en het organiseren van de viering in de Lebuïnuskerk.  

Bij voorkeur om het jaar doet de school wat anders rond kerst dan het kerstdiner. Dit 

jaar hebben de kinderen een voorstelling gegeven in een mooi verlichte 

Lebuïnuskerk. 

Na de Lockdown hebben we alle activiteiten afgeblazen. Vanwege het afblazen van diverse 

activiteiten als gevolg van de lockdown hebben we besloten de reeds betaalde ouderbijdrage 

terug te betalen aan de ouders. Het geld dat we van de Stichting Deventer leergeld hadden 

ontvangen is aan deze stichting terugbetaald. 

Wat hebben we gedaan tijdens de Lockdown? 

 

• Een Kado voor de docenten om ze een hart onder de riem te steken 

• Een IJskaart voor alle kinderen als afsluiting van het schooljaar (3 gratis ijsjes bij 

Talamini) 
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5 Plannen 2020-2021 

5.1 Punt van aandacht 

Vier leden zijn begin van het schooljaar vertrokken. We hebben daarvoor nieuwe leden 

kunnen aantrekken. Eind 2021 gaan er nog meer leden weg. 

We zijn daarom altijd op zoek naar nieuwe, enthousiaste leden!  

 

Hoeveel veel tijd kost de ouderraad? 5 keer een vergadering in de avond en ongeveer 6 

middagen/avonden om de activiteiten voor te bereiden. Mocht je interesse hebben, dan kun 

je mailen naar ouderraad@dehagenpoort.nl  

 

5.2 Activiteiten 

• Zie bovenstaand bij punt:1. 

• Kamer van koophandel organiseren van inschrijving van voorzitter, penningmeester 

en secretaris zodat we komende jaren niet vastlopen vanwege verouderde gegevens 

5.3 Inning van verplichte en vrijwillige 

ouderbijdrage 

De brieven voor de inning van de Vrijwillige schoolbijdrage worden begin februari verstuurd.  
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5.4 Budget 2019 – 2020 

 

  

Baten Begroting 2019/2020

Ouderbijdrage 10,250€                           

Schoolfeest 1,750€                              

Rente -75€                                  

Totaal baten 11,925€                           

Activiteiten

Sinterklaas 1,200€                              

Kerst 575€                                 

Pasen 150€                                 

Kunst & cultuur 1,600€                              

Schoolfeest 1,200€                              

Schoolreis 4,500€                              

Schoolkamp 2,200€                              

Vierdaagse 125€                                 

Subtotaat lasten 11,550€                           

Investeringen

Incidenteel 250€                                 

Bibliotheek 600€                                 

Subtotaal lasten 850€                                 

Algemene kosten

Bankkosten 125€                                 

Contributies -€                                  

Bestuur 400€                                 

ALV -€                                  

Overig -€                                  

Subtotaal lasten 525€                                 

Totaal lasten 12,925€                           

Resultaat -1,000€                            



Jaarverslag Ouderraad Hagenpoort 2018 - 2020 

 

 

 

 

6 Vragen en opmerkingen 
Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze mailen naar ouderraad@dehagenpoort.nl . Wij 

zullen de vragen verzamelen en terugkoppelen.  

Dit dient u uiterlijk twee weken na verspreiden van deze jaarverslagen te doen. U ontvangt 

van ons een individuele terugkoppeling op uw bezwaar. Zijn er meer dan 5 bezwaren, dan 

roepen wij een hoofdelijke ALV bijeen binnen 6 weken na het verspreiden van dit 

jaarverslag. Een bezwaar is alleen geldig indien ingediend binnen twee weken na het 

verspreiden van dit jaarverslag. 

Bij meer dan 10 bezwaren zijn, wordt er fysiek een vergadering belegd 

7 Ondertekening 
Dit jaarverslag is naar waarheid opgesteld en is ondertekend door:  

Roel de Beer (voorzitter t/m november 2020)  

Jitske Noordijk (secretaris) 

Robin Verhoek (penningmeester)  

 

 

Plaats en Datum  

Deventer 16 maart 2021 

mailto:ouderraad@dehagenpoort.nl

