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De rol van de Ouderraad  

Naast onderwijs krijgt uw kind op school allerlei activiteiten aangeboden. Zo kan uw kind 
wekelijks boeken uit de schoolbieb lenen, krijgt het middels verkeerslessen inzicht in de 
verkeersregels en leert het van alles op cultureel gebied tijdens de cultuurweek. Ook kan 
uw kind actief meedoen tijdens de sportdag, zaaien en oogsten in de schoolmoestuin en 
genieten van de jaarlijks terugkerende grote feesten: Sinterklaas, Kerst en Pasen. 

Al deze extra activiteiten worden georganiseerd namens de Ouderraad door verschil-
lende commissies (zoals de verkeerscommissie, de feestcommissie en de cultuurcommis-
sie). Iedere commissie wordt gerund door een groepje betrokken ouders, bijgestaan door 
één of meerdere leerkrachten. 

Al deze activiteiten worden gefinancierd vanuit de jaarlijkse (vrijwillige) ouderbijdrage. 
De Ouderraad (OR) bewaakt het proces rondom deze ouderbijdrage en ziet toe op een 
juiste besteding hiervan. 



 
 

De OR bestaat uit afgevaardigden van alle commissies en een voorzitter, secretaris en 
penningmeester. Namens de school heeft één leerkracht zitting. De OR vergadert in de 
regel 6x per schooljaar. 

Tijdens de jaarvergadering in oktober legt de OR verantwoording af voor de georgani-
seerde activiteiten en de gedane uitgaven in het afgelopen schooljaar. De begroting 
voor het lopende schooljaar en de vastgestelde ouderbijdrage worden besproken en ter 
goedkeuring aan de aanwezige ouders voorgelegd. 

Verder wordt er tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van aftredende OR-leden 
en worden nieuwe leden voorgesteld. 

 

2019/2020: een bijzonder schooljaar  

Vanaf de start van schooljaar 2019/2020 werden er door de commissies weer de bekende 
activiteiten opgepakt. Sinterklaas en kerst werden goed gevierd en in februari was de 
cultuur week een succes. Met de komst van Linda Gramser als extra ondersteunende 
medewerker voor het docententeam werd ook nagedacht over een andere organisatie 
van een aantal activiteiten en ook waren er plannen om vanaf 2020 het zomerfeest in 
een ander jasje te gieten. Echter in het voorjaar van 2020 kwam bijna alles tot stilstand 
door de corona-crisis. Ruim 8 weken lang was de school dicht, waardoor bijvoorbeeld 
het paasontbijt compleet verviel. Maar ook toen na de meivakantie de school weer lang-
zaam openging, was dit voor veel activiteiten nog in aangepaste vorm. Ook voor het 
komende schooljaar 2020/2021 zal het in het licht van COVID19 een uitdaging blijven om 
activiteiten op een veilige en “coronaproof manier” vorm te geven en ook met de be-
nodigde afstand ouders betrokken te houden bij de school. We zullen ons hier vanuit de 
ouderraad en de commissies voor blijven inzetten. 

 

 

Overige 

In het vervolg van dit Jaarverslag treft u de verslagen aan van de Verkeerscommissie, , 
de Bibliotheekcommissie, de Feestcommissie, de Cultuurcommissie, de Sportcommissie, 
de Schooltuincommissie, en tot slot het Financieel Jaarverslag.  

  



 
 

Jaarverslag Verkeerscommissie 2019/2020 
 
De Verkeerscommissie was verantwoordelijk voor het vormgeven van de jaarlijks terug-
kerende verkeersweek. Deze verkeersweek vond aan het begin van het schooljaar 
plaats en had als doel de leerlingen verkeerswijs te maken en te leren veilig aan het ver-
keer deel te nemen. Dit werd het ene jaar vormgegeven door de ANWB streetwise en 
het andere jaar door school zelf. 

 

Met ingang van het schooljaar 2019/2020 is de verkeersweek uit het lesprogramma ge-
haald. Dit betekent dat de verkeerscommissie het afgelopen schooljaar geen activitei-
ten heeft ondernomen en er door haar geen budget is gebruikt. Ook voor komend jaar 
staan er geen verkeersactiviteiten gepland.  

 

 

 



 
 

Jaarverslag bibliotheekcommissie 2019-2020 

 

Het was een bijzonder jaar door de coronatijd, maar ondanks 
dat hebben we toch een heleboel nieuwe boeken gekocht.  

 

Fijn voor de kinderen, maar ook voor de kinderboekwinkel die 
daarmee gesteund werd. We krijgen altijd 5% korting en ook 
krijgen we regelmatig een boek gratis.  

 

 

 

Dit jaar is het thema van de kinderboekenweek ‘En toen?’ Het laatste restje van het 
budget hebben we besteed aan boeken die bij dit thema passen. Ze worden gebruikt 
bij lessen in de klas over dit thema en daarna gaan ze de kast in voor de uitleen. Voor 
komend jaar staan er een aantal zaken op de planning: het schoonmaken van boe-
ken, het opschonen van de boekenkasten en het repareren van boeken.  

  

Natuurlijk gaan we ook weer nieuwe 
boeken kopen, zodat we up to date 
blijven. We vragen daarvoor een bud-
get van 1500 euro aan. Ook dit jaar zijn 
Wilma Okkes en ik de afgevaardigden 
voor de bibliotheekcommissie. Geluk-
kig zijn er ook verschillende ouders die 
de bieb een warm hart toedragen!  

 

 

 

 

 

 

 

Hartelijke groet namens de bibliotheekcommissie, Marja Velders  



 
 

Jaarverslag Feestcommissie 2019- 2020 

 
Elk jaar organiseert de feestcommissie met leden van het schoolteam de festiviteiten 
rond Sinterklaas, Kerst, Pasen en het afsluitende Zomerfeest. Dit schooljaar kon vanwege 
de Coronapandemie alleen een tweetal evenementen plaatsvinden: Sinterklaas en 
Kerst.   

Sint op de Pieter Brueghelschool 
Dit jaar is gekozen voor het thema de sportieve Sint/gezond leven. Het podium in de 
grote hal was omgetoverd tot de sport-
kamer van de Sint, met allerlei sportattri-
buten.  
De kleine hal stond in het teken van ge-
zond leven en ontspanning na het spor-
ten, en daarom ontbrak de massageta-
fel van Sint en Piet natuurlijk niet in de 
kleine hal. De Sint en Pieten werden 
door de kinderen en onze Gymjuf dit 
jaar ontvangen in – waar ook anders- 
de gymzaal.  
De kinderen van groep 1 tot en met 4 
mochten op 5 december een mooi ca-
deau uitzoeken en de kinderen van 
groep 5 tot en met 8 verrasten elkaar met de mooiste surprises. Nieuw was dat ook de 
kinderen in de bovenbouw een (schoen)cadeautje van Sint en zijn Pieten kregen in 
plaats van een groepscadeau. De kinderen uit de bovenbouw waren blij verrast met 
deze geste van de Sint. 
 

Kerst in en om de klas 
Voor de Kersttijd werden de grote en kleine hal omgetoverd tot een Winterwonderland. 
Een winters bos met husky’s, ijsberen, pinguïns, rendieren en verlichte kerstbomen met 
cadeautjes eronder zorgden voor een gezellige kerstsfeer op school. Dit jaar zijn er ook 
dozen vol eigengemaakte Kerstpost aangeboden aan de kinderafdeling van Rijnstate 
en een verzorgingshuis. Op woensdagochtend kwam verhalenverteller Hans Platen-
kamp op bezoek. Hij wist met zijn pakkende stem en per groep afgestemd kerstverhaal 
alle kinderen van kleuter tot groep 8 te boeien.  



 
 

 
Op donderdag vond weer het traditio-
nele kerstdiner in de klas plaats. Terwijl de 
kinderen en het team dineerden in een 
feestelijk versierde klas genoten de ou-
ders buiten van de eerste editie van de 
Kerstborrel 0.0%. Mede met dank aan de 
Albert Heijn en Jeroen van Fresh Hospita-
lity was de Kerstborrel 0.0% een succes.  
 
 

 

 

Pasen 
Het ontbijtje in de klas en zoeken naar paaseieren rondom de school stond ook voor dit 
jaar op het programma. Helaas kon Pasen dit jaar niet gevierd worden op school door 
de Coronapandemie. Voordat het besluit was gevallen dat alle basisscholen in het land 
voor een aantal weken gesloten zouden zijn, waren de paaseitjes voor de paasviering 
echter al ingekocht. De paaseitjes zijn daarom namens de Ouderraad aan de Voedsel-
bank Arnhem geschonken. De kinderen en families die gebruik maakten van de Voed-
selbank waren erg blij met de notenvrije paaseitjes. 

Zomeractiviteit  
Het team van de Pieter Brueghelschool heeft een zomeractiviteit georganiseerd om 
met de kinderen het schooljaar feestelijk af te sluiten. Mede door Corona werd er dit 
jaar door de feestcommissie geen zomerfeest georganiseerd. De reeds in het budget 
van de feestcommissie voorziene kosten voor een zomerfeest zijn (mede) gebruikt om 
deze zomeractiviteit te financieren.  
Op 3 juli heeft de organisatie Drum4fun elke klas buiten op het schoolplein een percus-
sieworkshop gegeven. Tot ver in de omgeving van de school werden de vrolijke drum-
geluiden gehoord. Alle kinderen mochten deze dag verkleed in het thema Afrika naar 
school komen; het was een feestelijke dag.  
 

Samenstelling commissie  
Ouders: Sanneke Diederik, Marsha Martens, Carlijn Kremer, Fleur Niemer, Rebecca Ro-
zendal, Floor de Leeuw, Inge Hoeve, Andriënne van Schoonhoven, Cosmina Crisan, Ma-
rion van den Berg, Linda Stam-Zwijsen en Anouk Siemons. 
 
 

  



 
 

Jaarverslag cultuurcommissie 2019-2020 

 

De Cultuurcommissie organiseert de jaarlijkse Cultuurweek op school. Van 17 tot en met 
21 februari 2020 heeft weer een geweldige Cultuurweek plaatsgevonden. Het thema 
van dit jaar was “Vrijheid maak je met elkaar”. Vrijheid om jezelf te zijn, je zelf te uiten. 
De theaterdiscipline hebben we dit jaar extra aandacht gegeven. Alle kinderen heb-
ben een theatervoorstelling bekeken en zijn actief aan de slag gegaan in meerdere 
theaterworkshops. De bovenbouw is bovendien gaan rappen.  
 
Het programma bestond uit de volgende onderdelen: 

 Voorstelling ‘1000 Kraanvogels’, theater De Plaats, groepen 5,6,6/7,7, 8 en 8  
De muziektheatervoorstelling 1000 Kraanvogels van Muziektheater De Plaats is 
een ode aan kinderen die de wereld veranderen. 1000 Kraanvogels gaat over 
Kesz uit de Filipijnen, die begon met het uitdelen van plastic slippers aan kinderen 
op de vuilnisbelt en uiteindelijk de Internationale Kindervredesprijs won. Over Ma-
lala, het Pakistaanse meisje, dat strijdt voor het recht van meisjes op onderwijs. 
Mohammed, die op zijn achtste zijn eerste schooltje startte in een Syrisch vluchte-
lingenkamp. Wisten zij waar ze aan begonnen? Nee… maar van het een kwam 
het ander. Ook kinderen veranderen de wereld. Altijd. Overal. 

 Voorstelling DURF, Theater Kwadraat, groepen 3, 4, 4/5  
DURF gaat over positief omgaan met elkaar met als hoofdthema “verandering”. 
De kracht en de moed die kinderen in zichzelf kunnen vinden om verandering 
aan te brengen in lastige situaties. Over het overwinnen van angst en pestge-
drag te stoppen. DURF geeft vrijheid. In deze voorstelling visualiseert Theater Kwa-
draat ‘’oorlog en vrede’’ op het schoolplein en brengt 75 jaar vrijheid naar de 
belevingswereld van een basisschoolkind.  

 Voorstelling: ‘Waar is Lieke?’, Stichting Matta,  groepen 1 en 2  
In deze fysieke theatervoorstelling zien we Lieke op zoek naar echte vriendschap. 
Wanneer ben je iemands ‘bff’ en kan jij zelf niet je beste vriend zijn?  

 Theaterworkshops door theaterdocent Sofie Cornelissen, groepen 1 tot en met 
4/5 
Sophie werkt in haar workshops met prentenboeken. Voor dit project is ze op 
zoek gegaan naar verhalen die in de kern over VRIJHEID gaan. Voor deze leef-
tijdsgroep is ze vrijheid gaan vertalen naar ‘veilige Speelruimte’. Lessen waarin ie-
dereen de ruimte krijgt, neemt en geeft om toneel te spelen. Ter afsluiting heb-
ben de leerlingen aan elkaar gepresenteerd. 

 Theaterworkshops door dramadocent Sabine van Boven, groepen 5 tot en met 8 
Sabine is deze cultuurweek gaan werken n.a.v. de voorstelling die ze hebben ge-
zien van De Plaats, 1000 Kraanvogels. Nadat de kinderen wat basis hebben mee-
gekregen met een aantal theateroefeningen, zijn ze zelf scenes gaan bedenken 
over hoe ze dingen in deze wereld zouden kunnen verbeteren. Om zo vorm te 
leren geven aan wat je boos maakt of waar je verontwaardigd over bent. Hoe 
klein ook, waar ter wereld ook, en om daar iets tegenover te zetten. Door het kij-
ken naar elkaars scenes, inspireerden de kinderen elkaar weer. 



 
 

 Workshops rap door Georgios Lazakis, groepen 5 tot en met 8 
In de workshops is uitgelegd wat een rap inhoudt en vervolgens is een rap song 
geschreven. Elk groepje heeft een eigen couplet geschreven. Hierbij is ook mu-
ziek uitgekozen.  

 
De commissie bestaat uit zowel docenten als ouders. In 2020, leerkrachten: Ursula Pe-
ters, Gönül Diri; ouders: Carolien Loomans, Esther Dikkers en Sanne Pinxteren,  met on-
dersteuning van het Kunstbedrijf Arnhem. 

 

 
Scene uit de voorstelling Durf 
 

  



 
 

Jaarverslag Sportcommissie  2019-2020  
 

De sportcommissie zorgt onder andere voor een sportdag voor alle klassen, deelname 
aan het schoolvoetbal, de koningspelen en de Arnhemse spelen. Verder wordt tijdens 
de gym de ontwikkeling van de kinderen gevolgd. Helaas zijn alle sportactiviteiten dit 
jaar door corona niet doorgegaan en het budget niet gebruikt. 

 

 

 
 
 
 
Samenstelling commissie 2019-2020 
Ariana Houben (vakdocent gym), Linda Gramser   
 

  



 
 

 

Jaarverslag Schooltuincommissie  2019-2020  

 
Door de Corona tijd hebben de 3 kleutergroepen dit schooljaar niet met behulp van 
ouders gewerkt in de schooltuin. Gelukkig kon het tuinieren wel doorgaan met hulp van 
2 stagiaires. Het tuinseizoen begint in maart en duurt tot de zomervakantie. Met een uit-
loop tot aan de herfstvakantie. Het tuinplan, zaaischema en de aanlevering van zaden 
en planten, wordt ieder jaar verzorgd door Natuurcentrum Arnhem.  Het zaaien en 
planten moest in maart aanvankelijk eerst in de tuin van juf Ursula plaats vinden. Door 
een video opname konden de kleuters dit thuis meevolgen. Toen we weer naar school 
mochten is er door de kleuters met veel plezier in de tuin gewerkt. Er zijn aardappels ge-
oogst en de courgettes en sierkalebassen hebben het dit jaar goed gedaan. Ook de 
zonnebloemen hebben vrolijk te gebloeid in de plantenbakken.  

Juf Ursula (met team enthousiaste kleuterouders) 

 

 



 
 

 

Financieel verslag Ouderraad Pieter Brueghelschool 2019 – 2020 
 

Algemeen 
 
Schooljaar 2019-2020 was een bijzonder jaar voor leerlingen, leraren en ouders, corona 
heeft zijn intreden gedaan en heeft dat financiële gevolgen gehad? We zien dat er 
minder ouderbijdrage is geïnd, zijn dat de gevolgen van corona? We hopen van niet, 
de activiteiten voor de leerlingen waren dit jaar er zeker niet minder om. 
 

 
 
 
Op totaalniveau is er minder uitgegeven dan begroot, maar we zien ook dat de ouder-
bijdrage met 25% is gedaald, dat wil zeggen dat we in het afgelopen jaar een tekort 
hebben gehad ten aanzien van de uitgaven.  

Financiële verantwoording ouderraad Pieter Brueghelschool schooljaar 2019-2020 

in %
Begroting 
2019-2020 

 Budget 
2019-2020 

Totale 
begroting 
2019-2020 Werkelijk Verschil

in % vd 
OB

Aantal leerlingen 303 80

Ouderbijdrage 100% 100,0%  €   10.605,00 

Niet te ontvangen 5% 5,0%  €        530,25  €    -2.175,25 

Te besteden door commissies 95% 95,0%  €   10.074,75  €    7.899,50 

Maakonderwijs 4,0%  €        425,00  €       420,00  €            5,00 1,2%

Feestcommissie 44,8%  €     4.750,00  €    4.615,75  €        134,25 2,8%

Sportcommissie 9,4%  €     1.000,00  €               -    €     1.000,00 100,0%

Bibliotheekcommissie 12,3%  €     1.300,00  €    1.399,36  €         -99,36 -7,6%

Cultuurcommissie 14,1%  €     1.500,00  €    1.522,00  €         -22,00 -1,5%

Verkeerscommissie 0,0%  €                -    €               -    €                -   0,0%

Commissie schooltuinen 0,9%  €        100,00  €         60,40  €          39,60 39,6%

Organisatie/beheer/representatie/
onvoorzien 4,7%  €        500,00  €       448,79  €          51,21 10,2%

Afscheid groep 8 4,7%  €        500,00  €       500,00  €                -   0,0%

Budget "beste idee wedstrijd"  €  5.000,00  €   4.061,34 
T"shirts, Fablab, kerstbomen, bussen 
groep 8 ivm corona 

Opbrengst schoolfeest

Totale lasten 95,0%  €   10.075,00  €    8.966,30  €     1.108,70 11,0%

Resultaat  €      938,66  €   -1.066,80 



 
 

 
 
 
 

Ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage bedroeg ook dit schooljaar weer € 35 per kind. Jaarlijks wordt 
er vanuit gegaan dat ca 5% van de bijdrage niet wordt ontvangen. In de begroting was 
rekening gehouden met een ontvangen bijdrage van ca 10K. Dit bedrag is helaas niet 
ontvangen. We zien dat de betalingen van ouders met een automatische incasso voor 
een groot deel zijn binnen gekomen. De betalingen van ouders die de ouderbijdrage zelf 
overmaakt blijft achter op voorgaande jaren. Heeft het wellicht te maken gehad met 
corona? We gaan proberen dit achteraf toch nog te innen, zodat we 2019-2020 kunnen 
afsluiten zonder tekort en een start kunnen maken met leuke activiteiten voor de leer-
lingen in het volgend jaar. 
 

Afgelopen jaar is 85% van het bedrag automatisch geïncasseerd en zien we dat 15% 
het bedrag zelf heeft overgemaakt. 

 
Uitgaven commissies 
Iedere commissie geeft een inhoudelijke toelichting op hun activiteiten afgelopen jaar.  
Ook dit jaar hebben niet alle commissies het budget benut. De verkeerscommissie heeft 
het budget niet uitgeven omdat met ingang van het schooljaar 2019/2020 de verkeers-
week uit het lesprogramma is gehaald. De sportcommissie heeft dit jaar geen activitei-
ten georganiseerd in verband met corona. De feestcommissie heeft minder activiteiten 
georganiseerd of deels met een andere invulling. De oorzaak hiervan ligt deels bij co-
rona en deels door de andere invulling vanuit school voor onder andere het zomerfeest.  
 
Door corona zijn veel activiteiten niet doorgegaan hierdoor is minder geld uitgegeven 
en het uiteindelijke verlies beperkt gebleven. 
 
Feestcommissie 

De commissie heeft het budget dit jaar uitgegeven aan kerst, sinterklaas en een klein 
gedeelte aan Pasen. Het zomerfeest is komen te vervallen hiervoor in de plaats heeft 
school ter afsluiting van het schooljaar voor de kinderen een djembé activiteit georga-
niseerd. 
 
Sportcommissie 

Dit jaar hebben er geen extra sport activiteiten plaatsgevonden in verband corona. 
Hierdoor is het budget niet gebruikt  

 
Biebcommissie 



 
 

De commissie ging uit van een budget van €1500,- in plaats van €1300,-. Hierdoor is de 
commissie €100,- boven budget uitgekomen. 
 
Cultuurcommissie 

De commissie heeft van het totale budget dit jaar wederom een succesvolle cultuur-
week neergezet. De €22,- extra uitgaven waren voor onvoorziene reiskosten. 
 
Schooltuinen 
Deze commissie is voornamelijk actief bij groep 1 en 2. De gedeclareerde kosten zijn be-
perkt, waardoor er nog een klein bedrag over is. 
 
Organisatie- en beheerkosten 
Deze kosten bestaan uit bankkosten, pakket automatische incasso, veilig verkeer Ne-
derland, vereniging openbaar onderwijs en pennen groep 8. 
 
Afscheid groep 8 
Dit jaar is een pen met de naam van school als aandenken aan de groep 8 kinderen 
gegeven namens de Ouderraad.  
 
Kamp groep 8 
Dit jaar heeft de ouderraad bijgedragen aan de kosten van het busvervoer naar de 
nieuwe kamplocatie. In verband met corona zijn extra bussen ingezet. De ouderraad 
heeft de helft van deze extra kosten voor haar rekening genomen. 
 
Budget beste idee 
Dit jaar hebben we het budget van het beste idee gebruikt voor nieuwe school T-shirts 
(met het nieuwe logo), nieuwe kerstbomen inclusief opbergzakken en een bijdrage 
voor het fablab en inzet van extra bussen voor groep 8 in verband met Corona. 
 
Kascontrole 

Dit jaar is de kascontrole uitgevoerd door Geertje van Drunen en Angelique Donders. Zij 
hebben geen bijzonderheden vastgesteld en hebben de administratie goedgekeurd.  

 
 
Overige zaken 

 Iedere commissie is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van het budget. 
Hierover dienen dus binnen de commissie duidelijke afspraken gemaakt te wor-
den om dit te bewaken; 

 Declaraties (declaratie formulier en bonnen) bij voorkeur digitaal aanleveren; 
 Aan alle ouders het vriendelijke verzoek om de ouderbijdrage niet zelf over te 

maken als er een automatische incasso is afgegeven. Dit zorgt voor extra uitzoek-
werk; 



 
 

 Tevens vervalt het niet uitgegeven budget aan het eind van ieder schooljaar. Dit 
wordt dus niet automatisch doorgeschoven naar het volgende schooljaar. Indien 
men extra budget nodig heeft kan dit worden aangevraagd met daarbij een 
onderbouwing. 


