Ouderraad OBS de Hagenpoort
2020-2021
Deventer, 03-10-2021

Jaarverslag Ouderraad Hagenpoort 2020 - 2021

Voorwoord

Geachte ouder(s)/verzorger(s),
Dit is het jaarverslag van de ouderraad van Openbare Daltonschool de Hagenpoort
over het schooljaar 2020-2021.
In dit verslag staat wat de ouderraad doet, wie de leden zijn en wat er in het
afgelopen schooljaar is georganiseerd. Ook vindt u hierin het financiële jaarverslag en
de verantwoording daarvan.
Tot slot is een kort overzicht gegeven van de plannen van het aankomende schooljaar.
Waarom schrijven we dit jaarverslag?
De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging van de Hagenpoort. Alle
ouders/verzorgers zijn automatisch lid van de oudervereniging. U heeft daarom ook
zeggenschap over de activiteiten die de ouderraad namens de oudervereniging
organiseert. De ouderraad schrijf dit verslag zodat iedereen goed geïnformeerd is over
de activiteiten en daarbij behorende kosten.
Saar Bijman
Voorzitter Ouderraad 2020-2021
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1

De ouderraad

1.1 Taken van de ouderraad
Het doel van de ouderraad (OR), is de samenwerking tussen de school en de ouders te
bevorderen.
De OR doet dat onder andere door het (helpen) organiseren van activiteiten die het
welzijn van de leerlingen ondersteunen. Dat zijn bijvoorbeeld de Sinterklaas en
Kerstviering, het paasontbijt, de schoolfoto’s, het schoolfeest en de avondvierdaagse.
Ook overlegt de OR namens de ouders met het schoolbestuur en kunnen we advies
uitbrengen aan de Medezeggenschapsraad (MR).
Om de activiteiten te kunnen bekostigen, int de OR een vrijwillige ouderbijdrage. Deze
ouderbijdrage bestaat uit twee onderdelen:
• Een bijdrage voor het schoolreisje voor groep 1 t/m 7 en het schoolkamp voor
groep 8 betaald.
• Een bijdrage voor overige activiteiten
Hiervan worden de activiteiten die de OR organiseert betaald. Ook wordt
hiervan jaarlijks een bijdrage gegeven voor de aanschaf van
schoolbibliotheekboeken en het kunst- en cultuuronderwijs.
De ouderraad is verplicht om jaarlijks aan ouders verantwoording af te leggen over het
afgelopen schooljaar en ze te informeren over de plannen voor het aankomende
schooljaar.

1.2 Leden van de ouderraad
In het schooljaar 2020-2021 bestond de ouderraad uit 11 leden.
Wie?

Ouder van
(groep in 2020-2021)

Aantal jaar in ouderraad

Saar (Voorzitter)

Dries: groep 6, Otto: groep
5, Nynke: groep 2, Koen:
groep 1c

1 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

1 jaar

Herma Lodeweges
(School)

2 jaar
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Verantwoording 2020-2021

2.1 Activiteiten
Een groot deel van het jaar waren de mogelijkheden om iets te organiseren voor de
leerlingen beperkt door de maatregelen rondom Corona. Daardoor is een aantal
activiteiten niet doorgegaan, of soberder geworden.
Schoolfotograaf: de schoolfotograaf heeft dit jaar mooie, originele foto’s gemaakt.
Ondanks corona was het mogelijk om ook broertjes-zusjes foto’s te maken.
Sinterklaas: De school is versierd en de OR heeft geholpen met de sinterklaascadeaus
voor de groepen 1, 2 en 3. Daarnaast hebben alle groepen kaartjes voor MIMIK
gekregen zodat de hele klas naar de film kon. Er is een pak voor Sinterklaas
aangeschaft zodat dit voortaan niet meer gehuurd hoeft te worden. Ook heeft één van
de leden van de OR een schmink-cursus gevolgd.
Kerst: De school is mooi versierd. Het geplande kerstdiner kon door de lockdown op
het laatste moment niet doorgaan.
Paasontbijt: OR verzorgt iets te drinken en iets lekkers.
Avondvierdaagse: Ook dit jaar kon de avondvierdaagse helaas niet doorgaan
Zomerdiner: Omdat ook het schoolfeest door Corona niet doorging, is in plaats
daarvan voor de leerlingen een zomerdiner georganiseerd. Het plein was versierd en
voor de leerlingen was een zomerse traktatie verzorgd.
Afscheid: Meester Paschal is met pensioen gegaan, hij heeft namens alle ouders een
podium-cadeaukaart gekregen en een boekje met berichten van ouders. Helaas was
het voor de OR niet mogelijk om op school afscheid te nemen van de andere
medewerkers die uit dienst zijn gegaan. Zij hebben een kaart met een cadeaubon
ontvangen.
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2.2 Financiën 2020 – 2021
Baten

Realisatie 2020/2021

Begroting 2020/2021

Ouderbijdrage
Schoolfeest
Rente
Totaal baten

€
€
€
€

4.272,50
-104,68
4.168

€
€
€
€

10.000
1.500
-75
11.425

Activiteiten
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Kunst & cultuur
Schoolfeest
Schoolreis
Schoolkamp
Vierdaagse
Subtotaat lasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.446,96
148,90
97,79
1.400,00
2.420,72
1.362,04
6.876

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.200
575
150
1.600
1.200
4.500
2.200
125
11.550

Investeringen
Incidenteel
Bibliotheek
Subtotaal lasten

€
€
€

-

€

250

€

250

Algemene kosten
Bankkosten
Contributies
Bestuur
ALV
Overig
Subtotaal lasten

€
€
€
€
€
€

60,66
172,03
233

€
€
€
€
€
€

75
400
475

Totaal lasten

€

7.109 €

12.275

Resultaat

€

-2.941 €

-850

Spaargeld

€

3.151

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
kunst en cultuur á 1400 euro. Nu het eigen vermogen weer op een normaal peil is, is
2020 – 2021 het laatste jaar dat deze extra uitgave gedaan kan worden
Tevens zijn er goederen aangeschaft welke meerdere jaren ingezet kunnen worden
tijdens evenementen zoals een sinterklaaspak en nieuwe aankleding voor sinterklaas
en kerst.
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Door Corona zijn de inkomsten en uitgaven anders dan voorgaande jaren. Voor de
ouderbijdrage is er alleen een vrijwillige vergoeding gevraagd voor het schoolkamp
(groep 8) en een klassendag (groep 1 – 7). Hierdoor vallen de inkomsten ± 5725 euro
lager uit dan normaal.
Ook is het schoolreisje vervangen door een klassendag. Hiervoor zijn geen reiskosten
gemaakt, waardoor de kosten ± 2100 euro lager uitvallen.
De overige kosten zijn cadeau’s voor het 40 jarig jubileum juf groep 3, afscheid van
een aantal personeelsleden en directeur en bloemen voor 2 langdurig zieken.
Projectweek: De OR heeft een financiële bijdrage van 1400 euro aan de
projectenweek geleverd. Het thema was Vrijhoofd. Er is door de leerlingen een
dichtbundel gemaakt en er zijn illustraties gemaakt waarmee het schoolplein is
versierd.
Per schooljaar 2021 – 2022 stopt de huidige penningmeester – Robin Verhoek.
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Vooruitblik 2021-2022

3.1 Bezetting ouderraad
Aan het begin van het komende schooljaar vertrekken vier van de elf leden van de
ouderraad. Daaronder ook de penningmeester en de secretaris. Deze posities zijn op
dit moment nog niet ingevuld. Nieuwe leden zijn zeer welkom.

3.2 Geplande activiteiten
De volgende activiteiten staan voor het komende schooljaar in ieder geval op de
planning:
Schoolfotograaf
Sinterklaas - de versieringen zullen waar nodig worden vervangen/aangevuld.
Kerst - de versieringen zullen waar nodig worden vervangen/aangevuld.
Paasontbijt
Avondvierdaagse
Schoolfeest

3.3 Inning vrijwillige ouderbijdrage
De brieven voor de inning van de Vrijwillige schoolbijdrage worden in oktober 2021
verstuurd.
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3.4 Begroting 2021-2022
Baten

Begroting 2021/2021

Ouderbijdrage
Schoolfeest
Rente
Totaal baten

€
€
€
€

10.000
1.500
-75
11.425

Activiteiten
Sinterklaas
Kerst
Pasen
Kunst & cultuur
Schoolfeest
Schoolreis
Schoolkamp
Vierdaagse
Subtotaat lasten

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.200
575
150
750
1.200
4.500
2.200
125
10.700

€

250

€

250

Algemene kosten
Bankkosten
Contributies
Bestuur
ALV
Overig
Subtotaal lasten

€
€
€
€
€
€

75
400
475

Totaal lasten

€

11.425

Resultaat

€

-

Investeringen
Incidenteel
Bibliotheek
Subtotaal lasten

Opmerking: Deze begroting moet nog door de nieuwe penningmeester definitief
gemaakt worden.
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Vragen en opmerkingen

Mogelijk heeft u vragen over dit jaarverslag, of maakt u bezwaar tegen de inhoud
ervan. U kunt dan mailen naar ouderraad@dehagenpoort.nl. Uw vraag of bezwaar
moet twee weken na verspreiden van dit jaarverslagen bij ons zijn gesteld. U ontvangt
dan van ons een individueel antwoord.
Als we meer dan 5 bezwaren ontvangen, dan roepen wij een Algemene
Ledenvergadering van de oudervereniging bijeen binnen 8 weken na het verspreiden
van dit jaarverslag. Een bezwaar is alleen geldig indien ingediend binnen twee weken
na het verspreiden van dit jaarverslag.
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Ondertekening

Dit jaarverslag is naar waarheid opgesteld en is ondertekend door:
Saar Bijman (voorzitter)
Jitske Noordijk (secretaris)
Robin Verhoek (penningmeester)

Deventer 3 oktober 2021
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