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Jaarverslag 2018-2019 Ouderraad Pieter Brueghelschool  

Voor u ligt het Jaarverslag van de Ouderraad.  

 

Leden Ouderraad 2018-2019 

Julia Hofstra Voorzitter 

Nancy Volkert  Penningmeester 

Willemijn van der Meer  Secretaris 

Femke van Spaendonck Verkeerscommissie 

Aynur Aydinli Bibliotheekcommissie  

Rebecca Rozendal Feestcommissie  

Sanneke Diederik Feestcommissie  

Carolien Loomans  Cultuurcommissie  

Marino van der Zande Sportcommissie  

Ursula Peters Schooltuincommissie  

Vacature Kluscommissie  

 

 

Schoolvertegenwoordiging 

Lucie Melief/Gönül Diri Leerkracht(en) 

 

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 en niet 
te vergeten de afsluiting van het schooljaar met het zomerfeest.  

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. 
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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. 

 

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.  
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Jaarverslag Verkeerscommissie 2018/2019 
 
 

De verkeerscommissie heeft onder andere als doelstelling het vergroten van het verkeersbewust-
zijn van leerlingen en ouders. Ook verkeersveiligheid rondom school is een belangrijk thema. In 
dit kader zijn de volgende activiteiten en acties georganiseerd in schooljaar 2018/2019. 

 

Opening verkeersweek 
De verkeersweek werd afgetrapt met een geweldige stoere openingsstunt. Speciaal voor deze 
gelegenheid kwamen 2 BMX-ers een spectaculaire show op de schans geven.  De kinderen wa-
ren onder de indruk van de gave capriolen die deze twee jongens lieten zijn. Na de stunts bena-
drukten de stunters telkens het belang van het dragen van een helm.  

 

ANWB Streetwise 
Elke twee jaar wordt er tijdens de verkeersweek gewerkt met het Streetwiseprogramma van de 
ANWB. Ook dit jaar stond dit weer op het programma.   

 

ANWB Streetwise is een verkeerseducatieprogramma voor kinderen op de basisschool. Met spe-
ciaal ontwikkelde lesmaterialen als elektro- en rijlesauto's, zebrapaden, verkeerslichten en op-
blaasbare auto's wordt de praktijk zo veel mogelijk nagebootst. 

 
Toet toet 
Bij groep 1 en 2 staan het herkennen van (gevaarlijke) verkeersgeluiden en het oefenen met 
oversteken centraal. Daarnaast leren ze waarom het zo belangrijk is om een kinderzitje en de au-
togordel te gebruiken.  

Blik en klik 
Wat kunnen kinderen zèlf doen om hun veiligheid in het verkeer te vergroten? Bij Blik en klik ligt 
de nadruk op de actieve verkeersveiligheid voor kinderen in groep 3 en 4. Ze leren veilig overste-
ken en begrijpen waarom ze in de auto een gordel en kinderzitje moeten gebruiken.  

Hallo auto 
Hallo auto leert de kinderen van groep 5 en 6 over de remweg van een auto en de invloed van 
reactietijd op die remweg. Kinderen nemen zelf plaats op de bijrijdersstoel van een ANWB les-
auto en mogen zelf remmen. Het dragen van een veiligheidsgordel en kinderzitje/zitverhoger 
komt in deze les ook aan bod.  

Trapvaardig 
Trapvaardig traint de kinderen van groep 7 en 8 in praktische fietsvaardigheid. De leerlingen fiet-
sen over een uitdagend parcours en trainen moeilijke manoeuvres. Ook rijden ze met een zware 
rugtas op. Hiermee bereiden we de kinderen voor op het zelfstandig fietsen naar de middelbare 
school. Tevens mogen de leerlingen als afsluitend onderdeel op een elektrische step rijden. 

 

Al met al een leerzame week voor iedereen! 
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Samenstelling commissie 
Leerkrachten:  tot okt. 2018: Marja Velders, Arthur Jansen; 

  na okt. 2018: Suze Li, Trudy van der Coterlet; 

Ouders:  Anouc van den Berg van Saparoea, Annejet Plaisier, Femke van Spaendonck 

 
Financiën 
Aangezien er in voorgaande jaren geïnvesteerd is in banners, materialen en aankleding, zijn er 
alleen kosten gemaakt voor de openingsstunt. De kosten hiervoor bedroegen €150,--.    

 

De Verkeerscommissie 
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Jaarverslag bibliotheekcommissie 2018-2019 

 
Ook dit jaar hebben wij weer veel nieuwe boeken gekocht en in het systeem ingewerkt. Oude 
boeken zijn verwijderd, zodat er een gezonde doorstroming op alle niveaus is geweest. Het blij 
ook nodig om boeken te herstellen. De boeken worden soms echt stuk gelezen! We streven er 
ook naar om ieder jaar de boeken een keer schoon te maken. Gelukkig bestaat onze commissie 
uit actieve leden! 

Hartelijke groet namens alle commissieleden, 

Ouders: Aynur Aydinli, Eszter Frauenholz, Miranda van de Kamp, Miranda Teunissen,  
Josee Westrik 
Leerkrachten: Marja Velders, Wilma Okkes en Arthur Jansen 
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Jaarverslag Feestcommissie 2018-2019 

De feestcommissie organiseert elk jaar de vaste festiviteiten rond Sinterklaas, Kerst, Pasen en het 
afsluitende Zomerfeest. Bij elk evenement zijn naast commissieleden ook leden van het school-
team betrokken. 

 

Sint op de Pieter Brueghel 

In de grote hal kregen de kinderen een inkijkje in de slaapkamer van Sinterklaas. In de kleine hal 
kon je zien dat de Sint toch echt geen pepernoten poept… Om de rommelpiet een stap voor te 
zijn is het lerarenteam op school blijven slapen, in de hoop de rommelpiet op heterdaad te be-
trappen. Toen de kinderen op school kwamen, moesten ze meester Martin uit het bed van Sin-
terklaas halen.  

 

 

 

De kinderen van groep 1 tot en met 4 mochten op 5 december een mooi cadeau uitzoeken. De 
kinderen van groep 5 tot en met 8 verrasten elkaar met de mooiste surprises.  

 

Kerst in en om de klas 

Voor de kersttijd werd de grote hal omgetoverd tot een winterwonderland. Een winters bos met 
huskey’s, ijsberen en een knapperend vuur droegen bij aan de kerstsfeer op school. In de kleine 
hal stond een gezellige zithoek met open haard.   
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Op woensdagochtend werd een kerstmarkt georganiseerd. In alle klassen was druk geknutseld 
en het resultaat was wederom prachtig. Veel enthousiaste ouders en trotse kinderen liepen langs 
de verschillende kraampjes. De opbrengst van de markt ging dit jaar naar “Make a wish”. 

Op donderdagochtend kwam verhalenverteller Eric Borrias op bezoek. Met zijn pakkende stem 
wist hij alle kinderen te boeien.  

Iedereen had zich weer uitgesloofd voor het kerstdiner in de klas. De ouders waren wederom uit-
genodigd voor een borrel, ditmaal in de school vanwege de grote kans op slecht weer. Onder 
het genot van een glaasje glühwein en broodje hotdog wachtten de ouders tot de kinderen 
moe maar voldaan de klas uitkwamen. De opbrengst van de borrel ging ook naar “Make a 
wish”. Alles bij elkaar hebben wij een prachtige cheque kunnen overhandigen aan “Make a 
wish”.   

Paasontbijt in de klas  

Elk kind versierde een schoenendoos voor een ander kind en deed daar een heerlijk ontbijtje in. 
Het was leuk om te zien hoe iedereen zijn best had gedaan om er iets moois van te maken. 
Daarna had de paashaas over het hele terrein paaseieren verstopt. Paashaas Erwald bedankt! 
 
Zomerfeest “Welcome to the jungle” 

Het schoolplein was omgetoverd tot een ware jungle. Onder leiding van juf Yasmine werd het 
feest spectaculair geopend met een dans door alle leerlingen. Daarna barstte het feest los met 
veel activiteiten voor de kinderen en een hapje en een drankje voor iedereen. DJ Rik draaide 
zomerse jungle nummers op de apparatuur van Patrick Theeuwes en de Taped photobooth 
zorgde voor een blijvende herinnering. Wij hebben wederom gekozen voor georganiseerde ca-
tering, dit mede in verband met de noten- en pinda-allergie van verschillende leerlingen. Speci-
ale dank aan Jeroen & Kristel van Fresh Hospitality  en Jeroen & Nanette van Nobel wijnen. Wij 
kijken terug op een geslaagd feest en hebben een mooi bedrag opgehaald voor een goed 
doel dat begin dit jaar door school ingevuld wordt. 

 

Samenstelling commissie 2018-2019 

Ouders: Sanneke Diederik, Marsha Martens, Carlijn Kremer, Fleur Niemer, Rebecca Rozendal, 
Floor de Leeuw, Inge Hoeven en Andriënne van Schoonhoven. 
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Jaarverslag cultuurcommissie 2018-2019 

 

Wat maak je me nou! Aan de slag met prettechniek 

De Cultuurcommissie organiseert de jaarlijkse Cultuurweek op school. De school bruist de hele 
week van de culturele activiteiten. De cultuurweek heeft elk jaar een ander thema. In 2019 
stond kunst en techniek centraal met het thema "Wat maak je me nou!".  
Alle groepen zijn de eerste week van april in diverse workshops actief aan de slag gegaan. De 
leerlingen van de onderbouw hebben met licht en schaduw gespeeld. Ze hebben in een ver-
duisterde werkplaats betoverende projecties en schaduw composities gemaakt van plastic af-
val. Deze workshops werden gegeven door Hart en Have. Ook hebben ze kleurrijke schilderijtjes 
vervaardigd op de fiets.  

De groepen 5 en 6 hebben stop motion filmpjes gemaakt op basis van bewegende objecten. 
Dit gebeurde onder leiding van Luc Werners. De middenbouw en bovenbouw zijn naar de kun-
stenaar-ateliers op het terrein van Arnhems Buiten geweest en daar hebben de kunstenaars Jan 
den Besten en Bart Nijboer hun kunstwerken laten zien en de kinderen geïnspireerd met hun cre-
aties.   

De groepen 7 en 8 zijn bezig geweest met prettechniek. De kinderen mochten een te gekke nut-
teloze machine verzinnen en maken waarin techniek en kunst samenkomen. Dit alles werd aan 
het einde van de week gepresenteerd door een expositie waarbij de kinderen de ouders door 
de school rond hebben geleid. Hierbij was ook werk van ontwerper Roos Meerman te zien. 

De commissie bestaat uit zowel docenten als ouders. In 2019: Leerkrachten: Ursula Peters, Wilma 
Okkes, Gönül Diri; ouders: Marieke Hoefman, Mieneke Steyns en Carolien Loomans, met onder-
steuning van het Kunstbedrijf Arnhem. 
 
 

  

  

 



 
 

10 

 

Jaarverslag Sportcommissie  2018-2019  

 

Sportcommissie Ariana Houben (vakdocent gym), Gonul Diri, Marino van der Zande  

De sportcommissie zorgt in het schooljaar 2018 - 2019 voor minimaal een sportdag voor alle klas-
sen. Verder wordt er tijdens de gym in de gaten gehouden naar de ontwikkeling van de kin-
deren. Ook het schoolvoetbal is een onderdeel dat meegenomen wordt door de sportcommis-
sie.  

 

Activiteiten 2018 - 2019:  

● 15 november : Arnhemse Spelen op Valkenhuizen (groepen 3-5);  

● 16 november : Arnhemse Spelen op Valkenhuizen (groepen 6-8);  

● 27 maart : Voorrondes Schoolvoetbal (groepen 7-8);  

● 3 april (ovb) : Kwartfinale Schoolvoetbal (groepen 7-8);  

● 10 april (ovb) : Finale Schoolvoetbal (groepen 7-8);  

● 12 april : Sportdag Koningsspelen (groepen 1-2);  

●  8 mei : Schoolvoetbal (groepen 3-6);  

●  8 mei : Sportdag Papendal (groep 8).  

 

Samenstelling commissie 2018-2019 
Ariana Houben (vakdocent gym), Gonul Diri, Marino van der Zande  
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Jaarverslag Schooltuincommissie  2018-2019  

 
De 3 kleutergroepen hebben dit schooljaar met behulp van ouders gewerkt in de schooltuin. 
Het tuinierseizoen begint in maart en duurt tot de zomervakantie. Met een uitloop tot aan 
de herfstvakantie. Het tuinplan, zaaischema en de aanlevering van zaden en planten, wordt 
ieder jaar verzorgd door Natuur Centrum Arnhem. Na het zaaien en planten is er o.a. sla en 
komkommer geoogst. Er zijn ook aardappels gerooid. Voor de kleuters is dit net zoiets als 
schatgraven. De boerenkool wacht nog even op een eerste nachtvorst. De kleuters hebben 
met veel plezier in de tuin gewerkt. Ook is er door kinderen van de bovenbouw gewerkt in 
de tuin bij de hoofdingang van de school. Een paar kinderen hebben de tuin onkruidvrij ge-
maakt en nagedacht de plantkeuze. Het resultaat is mooi geworden.  
 
Ursula Peters en hulpouders van groep 1 en 2 
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Financieel verslag Ouderraad Pieter Brueghelschool 2018 – 2019 
 
Algemeen 
Dit schooljaar is Nancy Volkert gestart als nieuwe penningmeester van de ouderraad van 
de Pieter Brueghelschool.  
  

in %  
Begroting 
2019-2020   

 Budget 
2019-2020   

Totale 
begroting 
2019-
2020  

Werke-
lijk   Verschil  

in % 
vd OB  

             
Aantal leerlingen 

  303                
Ouderbijdrage 100% 100,0%   € 10.605,00                 
Niet te ontvangen 5% 5,0%   €      530,25                 
Te besteden door com-
missies 95% 95,0%   € 10.074,75                  

             
Maakonderwijs 4,0%   €      425,00                 
                      
Feestcommissie 44,8%   €   4.750,00                 
                      
Sportcommissie 9,4%   €   1.000,00                 
                      
Bibliotheekcommissie 12,3%   €   1.300,00                 
                      
Cultuurcommissie 14,1%   €   1.500,00                 
                      
Verkeerscommissie 0,0%   €              -                   
                      
Commissie schooltuinen 0,9%   €      100,00                 
                      
Organisatie/beheer/re-
presentatie/onvoorzien 4,7%   €      500,00                 
                      
Afscheid groep 8 4,7%   €      500,00                 
                      
Budget "beste idee wed-
strijd"        € 5.000,00              
                      
Opbrengst schoolfeest                     
                      
Totale lasten 95,0%   € 10.075,00          €        -      €        -     0,0% 
Resultaat                      
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Op totaalniveau is er minder ouderbijdrage geïnd dan begroot. Ook is er minder uitge-
geven dan begroot waardoor we binnen het budget gebleven zijn.  
 

Ouderbijdrage 

De vrijwillige ouderbijdrage bedroeg dit schooljaar wederom € 35 per kind. Jaarlijks wordt 
er vanuit gegaan dat ca 5% van de bijdrage niet wordt ontvangen. In de begroting was 
gerekend met een ontvangen bijdrage van ca 10K. We hebben dit jaar ca 9K ontvan-
gen. 

 
Uitgaven commissies 
Iedere commissie geeft een inhoudelijke toelichting op hun activiteiten afgelopen jaar.  
Dit jaar is er geprobeerd om een kluscommissie op te starten, helaas is dit niet gelukt, 
waardoor het budget van € 800 niet besteed is.  
 
 
Feestcommissie 

De opbrengst van het zomerfeest van de Bauerstraat heeft dit jaar ca € 2K opgebracht. 
De commissie heeft ca € 250 minder besteed. 

 
Sportcommissie 

Dit jaar heeft de sportcommissie de bijdrage gebruikt voor de koningspelen, door aan-
schaf materiaal en gezonde versnaperingen voor de kinderen. Zij hebben ca € 100 meer 
uitgeven dan begroot was. 

 
Biebcommissie 

Ook dit jaar heeft de bibliotheekcommissie nieuwe boeken aangeschaft en budget ge-
bruikt voor aankleding boekenweek, zij hebben ca € 50 meer uitgegeven dan begroot. 

 
Cultuurcommissie 

De cultuurcommissie heeft een heel leuk thema gemaakt en heel hun budget benut. 

 
Schooltuinen 
Zij hebben op de valreep nog wat aangeschaft, van het budget is ca € 40 niet besteed. 
 
 
Organisatie- en beheerkosten 
Deze kosten bestaan voornamelijk uit bankkosten en de kosten voor het software pakket 
voor automatische incasso’s. Ook heb ik dit jaar de kosten die gemaakt zijn en mij niet 
geheel duidelijk waren oa. cadeaukaarten, fineliners   
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Afscheid groep 8 
Dit jaar is een pen met de naam van school als aandenken aan de groep 8 kinderen 
gegeven namens de Ouderraad.  
 
Bestemming niet bestede gelden  

Dit jaar hebben € 6.225,50 bedrag over aan niet bestede gelden. In overleg met school 
is en/of wordt dit geld aan de volgende zaken besteed: 

1) Kerstbomen: deze zijn inmiddels besteld (kosten ong € 1000 euro voor 11 stuks) 
2) Robots voor het Maakonderwijs  
3) Fablab 
4) Nieuwe school T-shirts : deze zijn inmiddels geleverd (kosten € 2071 voor 350 stuks) 
5) Decor Eindmusical  

 
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. Hier-
over dienen dus binnen de commissie duidelijke afspraken gemaakt te worden 
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 ma-

ken als er een automatische incasso is afgegeven. Dit zorgt voor extra uitzoekwerk; 
 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 on-
derbouwing. 


