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“De beste manier van helpen is zorgen dat de andere geen hulp meer nodig heeft!”  
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Woord Vooraf  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Dit is het jaarverslag van de Ouderraad (OR). In dit verslag wil de OR, middels een korte terugblik, alle 
ouders informeren over de activiteiten die zij (mede) georganiseerd hebben het afgelopen schooljaar en 
over hoe zij de vrijwillige ouderbijdrage heeft besteed.  
 
Het jaar is voorbijgevlogen. We hopen dat uw kinderen en uzelf hebben genoten van de activiteiten die 
we hebben kunnen organiseren in dit wederom gekke jaar. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben 
over de werkzaamheden van de OR, spreekt u ons dan vooral aan, of mail ons op het volgende e-
mailadres: ouderraad.schatgraaf@floresonderwijs.nl  
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Wie zijn wij?  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
De ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van kinderen in de onder-, midden- en bovenbouw, 
die graag een positieve bijdrage willen leveren aan de cultuur en de sfeer binnen onze school. Wij 
organiseren en coördineren activiteiten die buiten het schoolprogramma vallen, maar wel op school of 
vanuit school plaatsvinden. Denk daarbij aan de schoolfotograaf, Kinderboekenweek, het Sinterklaasfeest, 
het Kerstfeest, de Koningsspelen en het schoolreisje. Dit doen wij in goed overleg met school.  
 
Sinds september 2020 is de OR geformaliseerd. Dit was gewenst gezien de fusering van de stichting van 
school. Het betekent dat we van een informele ouderraad naar een stichting zijn gegaan. Een zelfstandig 
functionerend orgaan, met een eigen bestuur en met algemene leden.  
 
Op dit moment bestaat de OR uit de volgende personen: 
 
 

Naam 
 

Functie Ouder van 

Lieke Rosinga Voorzitter Amber (9), Bas (6) 
Leontien Abbenhuis Penningmeester Lars (9), Bram (6) 
Mariëlle Verbaan Secretaris Hugo (8), Floris (7) 
Jacolien Kooijman Assistent penningmeester Luuk (8) 
Ellen Sanders Coördinator commissies  Khloe (9), Liz (7), Evy (7) 
Marloes van de Scheer Algemeen lid Emma (9), Sarah (7), Levy 

(6), Jefta (2), Mila (0) 
Jody Hiwat Algemeen lid Levi-Malin (9), Lux (6), Lowen 

(2) 
Denise Tip Algemeen lid Bradley (9), Jay-Lynn (6), 

Kayden (4) 
Margreet Folman Leerkracht/ Event Manager  

OBS De Schatgraaf  
 

Angenet Brouwer Leerkracht OBS De Schatgraaf   
 
  



5 
 

Activiteiten 2020 – 2021 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Overzicht van alle activiteiten 
 

Activiteit 
Schoolreisje 
Schoolfoto 
Kinderboekenweek 
Sinterklaas 
Kerst- en Paasontbijt 
Sponsorloop 
Meesters- en juffendag 
Afscheid groep 8 
Laatste schooldag met ijs 

 
 
Schoolreisje 
Dit jaar zijn de kinderen aan het begin van het schooljaar op schoolreisje gegaan. Dit vanwege het feit dat 
het schoolreisje in het schooljaar 2019/2020 niet door kon gaan. Alle klassen werden opgehaald met de 
bus. Voor veel kinderen een leuke maar spannende dag. Groepen 1/2 gingen naar het Land van Jan 
Klaassen, groepen 3/4 gingen naar Dippie Doe en de groepen 5/6/7 gingen naar Slagharen. Moe maar 
voldaan kwamen alle kinderen aan het eind van de middag weer thuis. De OR heeft alle schoolreisjes 
gereserveerd, de bussen geregeld en alle vertrekschema’s gemaakt. Een hele klus voor zoveel kinderen.  
 
Schoolfotograaf  
De schoolfotograaf wordt door de OR uitgekozen. Al jaren werken we samen met Maaike van Mooie 
Portretten. Zo ook dit jaar. Er is gekozen voor een steigerhout-look achtergrond. De OR zorgde voor een 
goede planning zodat iedereen op haar best op de foto kwam.  
 
Kinderboekenweek 
Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar was ’En toen?‘ Voortbordurend op dit thema heeft de 
ouderraad, door heel veel te knutselen, de school van binnen omgetoverd in een kasteel met 
kroonluchters door alle gangen bij de midden- en bovenbouw. Om de kinderen zoveel mogelijk in de sfeer 
te brengen.  
In de klassen zijn ook een hoop leuke activiteiten gedaan die binnen het thema vielen.  
Zo was er een wedstrijd waarin de kinderen per klas konden raden wie de baby’s op de getoonde foto’s 
waren. Het waren babyfoto’s van de leerkrachten van school. De OR heeft hier de prijzen voor gekocht. 
 
Sinterklaas  
Een feest met een zeer intensieve voorbereiding, alles om het feest zo groots mogelijk te vieren voor alle 
kinderen. Voor veel kinderen is het immers een van de hoogtepunten van hun schooljaar!  
Dit jaar kozen we er weer voor om alle kinderen hun eigen cadeautje voor 5 december te laten kiezen. De 
OR koos vooraf een aantal cadeautjes waaruit de kinderen konden kiezen, maakten hier een mooie 
poster van en zorgden dat deze op de clusters op school kwamen te hangen. Alle kinderen van de 
groepen 1 tot en met 4 konden hun 1e en 2e keus opgeven. Gelukkig kreeg iedereen zijn/haar 1e keus! 
Voor alle groepen in de bovenbouw is er een mooi klassenkado gekocht. 
Op 5 december kwam de Sint en zijn Pieten op school. Sinterklaas heeft heerlijk in een door de OR 
ingerichte slaapkamer kunnen slapen en heeft de kinderen na een gezellige ochtend een zak met 
kadootjes meegeven om in de klas uit te pakken.  
Het sinterklaasfeest wordt altijd samen met de Arabesk georganiseerd. De pieten hebben voor leuk vertier 
gezorgd in de onder- en middenbouw. De bovenbouw groepen werden ook vereerd met een bezoekje 
van de Pieten. Deze groepen kregen een mooi klassencadeau. Onderling hebben zij lootjes getrokken en 
leuke surprises voor elkaar gemaakt.  
Het was een zeer gezellig en geslaagd Sinterklaasfeest!  
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En toen…  
Stak corona de kop weer op. De school ging dicht, kinderen kregen thuisonderwijs en een groot aantal 
activiteiten werd afgelast. Helaas betekende dat dit jaar geen ... Koningsspelen … avondvierdaagse. De 
Kerstviering, meesters- en juffendag, het afscheid van groep 8 werd anders vormgegeven, en er werd 
weer een alternatief gezocht voor de eindejaarspicknick.  
 
Kerstviering werd kerstonbijt 
Omdat de school vrij plotseling op15 december 2020 dicht ging heeft de OR op verzoek van school, de 
dag ervoor, allerlei inkopen gedaan om de laatste schooldag voor de kerst toch een feestelijk tintje te 
geven door een kerstontbijt in de klas.  
 
Voorjaarsontbijt 
Er was toen de kinderen weer naar school gingen ook weer een gezellig voorjaarsontbijt. Bij dit ontbijt 
mochten de kinderen met de meest gekke kapsels naar school komen. Nou daar werd heel veel werk van 
gemaakt! Ook hier heeft de OR gezorgd voor drinken en wat te eten zodat het voor alle kinderen een 
feestelijk ontbijt was. 
 
Sponsorloop 
De school heeft een sponsorloop georganiseerd met als doel; het bij elkaar verdienen van nieuwe boeken 
voor de schoolbibliotheek. Op verzoek van school heeft de OR de financiële afhandeling hiervan voor zijn 
rekening genomen. Ook heeft de OR op de dag zelf geholpen om de sponsorloop zo soepel mogelijk te 
laten verlopen.  
 
Meesters- en juffendag 
Meesters- en juffendag was anders dan andere jaren, maar ook op een ander moment. Omdat de 
kinderen al in het begin van het schooljaar op schoolreisje waren geweest wilde de OR aan het einde van 
het schooljaar toch ook een leuke dag voor de kinderen organiseren.  
Het moest buiten georganiseerd worden vanwege de geldende maatregelen. De OR heeft daarom voor 
de hele school een sport- en speldag georganiseerd. Er waren oudhollandse spelletjes, luchtkussens, 
opblaasstormbaan en zelfs bubblevoetbal. Het was een enorm succes voor zowel de kinderen als de 
leerkrachten. Ook de voltallige OR heeft van de dag genoten.  
 
Afscheid groep 8 
We hebben een supergezellig afscheid van groep 8 gehad. De OR heeft deze avond voor het eten en het 
drinken gezorgd. Voor groep 8 stond er een foodtruck op het schoolplein met voor iedereen Friet en 
snacks. Bij ontvangst van de ouders was er voor iedereen een koel drankje en na de voorstelling stonden 
de drankjes en versnaperingen weer klaar voor iedereen om zo de avond gezellig af te sluiten. Het was fijn 
dat de ouders weer op school mochten komen. 
 
Eindejaarspicknick werd laatste schooldag met ijscokar 
De eindejaarspicknick kon niet doorgaan zoals we dit elk jaar doen. Om het einde van het schooljaar af te 
sluiten en de vakantie toch feestelijk te kunnen inluiden zijn er door de OR 2 ijscokarren geregeld die 
iedereen heeft voorzien van een heerlijk ijsje! Ook ouders waren dit jaar welkom. Deze ijskar viel ontzettend 
in de smaak. Overal blije kinderen en er werden veel laatste klassenfoto’s gemaakt.  
 
 
Voor alle kinderen, alle leerkrachten en alle ouders is het een rare periode geweest in het schooljaar. We 
hopen dat we in het nieuwe schooljaar weer verder kunnen met het organiseren van activiteiten!  
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Financieel Jaarverslag 2020 – 2021  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Door de oprichting van de stichting voor de ouderraad, het daarmee veranderde rekeningnummer, en de 
schoolsluiting door corona werd de ouderbijdrage dit schooljaar pas later geïnd dan dat u dat in andere 
jaren van ons gewend was.  
 
Het later innen van de ouderbijdrage had ook tot gevolg dat op het moment dat het schoolreisje voor 
schooljaar 2021-2022 gekozen moest worden, 50% van de ouderbijdrage betaald was. Dit was te weinig 
om het schoolreisje door te laten gaan. Door middel van een extra oproep tot het betalen van de 
ouderbijdrage en het schrappen van de lunch tijdens het schoolreisje, zijn we toch in staat geweest om 
het schoolreisje te kunnen boeken. Daar zijn we als ouderraad ontzettend blij mee, het schoolreisje is 
immers altijd een fantastische dag voor de leerlingen. 
 
Aan het eind van het schooljaar is gebleken dat 83% van de ouderbijdrage is ontvangen. Dit is lager dan 
de afgelopen jaren, maar gezien de omstandigheden van afgelopen jaar zijn we blij dat zoveel ouders de 
ouderbijdrage hebben betaald. 
 
Zoals al eerder in dit verslag gemeld, hebben we het afgelopen jaar zoveel mogelijk activiteiten door 
willen laten gaan, of een alternatief voor willen verzinnen. Helaas kon dat niet voor alle activiteiten. 
 
Op de volgende pagina zijn de uitgaven, inkomsten en balans per 31 juli 2021 opgenomen. 
 
Een aantal opvallende zaken hebben wij hierna toegelicht: 

• Ondanks dat het percentage van betaalde ouderbijdrage lager is dan begroot, is er wel meer 
geld ontvangen. Dit wordt verklaard door het hogere aantal leerlingen ten opzichte van wat wij 
hadden verwacht. 

• Afscheid groep 8: goedkoper uitgevallen dan begroot, voornamelijk door verandering van 
catering. 

• De ouderbijdrage voor het kamp van groep 8 is buiten de OR om geregeld. Hierdoor zijn de 
inkomsten lager maar de uitgaven ook. Per saldo heeft dit geen impact. 

• Doordat de Meesters- & Juffendag verzet moest worden in verband met de schoolsluiting, is dit nu 
samengevoegd met de alternatieve activiteit in juni. Hierdoor vielen de kosten lager uit. 

• Als gevolg van voorgaande hebben wij een hoger resultaat dan vooraf begroot. 
• Aan het eind van het schooljaar hebben wij de aanbetaling voor het schoolreisje van september 

2021 vooruitbetaald. De nog te betalen bedragen hebben betrekking op de sponsorloop waarbij 
€ 2.545 is opgehaald maar waarbij nog niet alle facturen door school zijn aangeleverd, en voor 
€ 1.250 een reservering voor het meerjarenplan voor uitgaven zoals nieuwe schoolshirts. 
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*: Alternatieve activiteit voor het missen van het schoolreisje in het schooljaar 2019-2020. 
**: Reservering voor grote eenmalige uitgaven, zoals bijvoorbeeld nieuwe T-shirts. 
 
 
 
 
 
 
 
  

Ouderbijdrage obs de Schatgraaf
Schooljaar 2020-2021

Inkomsten: Begroting Werkelijk
Ontvangen ouderbijdrage 14.904€                       15.115€                 
Extra ouderbijdrage kamp groep 8 1.240€                          -€                          

Totaal inkomsten 16.144€                       15.115€                 

Uitgaven: Begroting Werkelijk
Afscheid groep 8 900€                               377€                        
Afscheidscadeau groep 8 233€                               233€                        
Alternatieve activiteit en extra bijdrage kamp juni 2021 * 3.000€                          1.625€                    
Avondvierdaagse -€                                -€                          
Bankkosten 200€                               238€                        
Cito Eindfeest 50€                                  -€                          
Culturele Avond 50€                                  -€                          
Kamp groep 8 2.160€                          786€                        
Kerst 200€                               146€                        
Kinderboekenweek 250€                               51€                           
Knutselactiviteiten -€                                -€                          
Koningsspelen incl ontbijt 700€                               -€                          
Laatste schooldag -€                                545€                        
Meesters- en Juffendag 1.000€                          -€                          
Overig 750€                               713€                        
Reserveren voor Meerjarenplan ** 750€                               1.250€                    
Schoolontbijt -€                                -€                          
Schoolreis groep 1 t/m 7 restbetaling sept. 2020 2.500€                          2.675€                    
Sponsorloop (opbrengst en kosten € 2.545) -€                                -€                          
Sinterklaas 1.000€                          1.035€                    

Totaal uitgaven 13.743€                       9.673€                    

Saldo 2.402€                          5.442€                    
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Ten slotte 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Er wordt al jarenlang gewerkt met klassenouders op school en dat bevalt goed. De leerkrachten werven 
deze klassenouders zelf. Daarnaast regelen de leerkrachten (meestal) zelf alle hulpouders voor diverse 
schoolactiviteiten.  
 
De OR is vooral betrokken bij de grote activiteiten en probeert, indien nodig, zelf extra ouders te regelen 
om te helpen organiseren/ versieren.  
 
De OR wil via deze weg alle klassenouders en hulpouders ontzettend bedanken voor alle inzet van het 
afgelopen jaar! Alleen met jullie inzet kunnen we de activiteiten tot een groot succes maken!! 
 


