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Uitnodiging 
De Ouderraad nodigt alle ouders en verzorgers van de 

leerlingen van ‘De Hoeve’ uit voor de jaarlijkse  
Algemene Ledenvergadering op 

dinsdag 1 oktober 2019 om 20.00 uur 
in de kleine zaal (locatie De Slag). 

Er staat koffie en thee klaar. 
 

Graag willen wij ons voorstellen en met ouders van ge-
dachten wisselen over het afgelopen jaar en vooral over 

de toekomst! 
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JAARVERSLAG OUDERRAAD 2018-2019 
 

1. Inleiding 
 
Stichting onderwijsgemeenschap de Hoeve (hierna ‘de Hoeve’) kent een aantal organen. Het algemeen bestuur 
heeft een toezichthoudende rol. Het dagelijks bestuur is het bevoegd gezag van de school en de directie zorgt 
voor de dagelijkse aansturing van de school. Daarnaast is er een medezeggenschapsraad die het bestuur en de 
directie over organisatorische en financiële zaken adviseert. De medezeggenschapsraad heeft adviesrecht en 
instemmingsrecht. Tot slot is er een ouderraad die zich enerzijds richt op het behartigen van de belangen van de 
ouders en de leerlingen en daarnaast meehelpt bij het organiseren van allerlei activiteiten. Verder int, beheert 
en besteedt de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
De ouderraad van De Hoeve is het door de leden gekozen bestuur van de oudervereniging van Stichting Onder-
wijsgemeenschap De Hoeve, waarvan alle ouders geacht worden lid te zijn.  
 
De ouderraad is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder de naam: Ouderver-
eniging van Stichting Onderwijsgemeenschap “De Hoeve”, onder inschrijvingsnummer 40095068.  
 
Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van schooljaar 2018-2019. 
Daarin gaan we dieper in op de samenstelling, de taken en verantwoordelijkheden van de ouderraad. Daarnaast 
wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 
Mocht u naar aanleiding van dit jaarverslag vragen hebben, nodigen wij u van harte uit om deze op de Algemene 
ledenvergadering te stellen. U kunt natuurlijk ook contact opnemen met één van de ouderraadleden via de con-
tactgegevens zoals vermeld in de schoolgids.  
 
Daarnaast kunt u ook een mail sturen naar: ouderraad@dehoeveschool.nl  
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
De ouderraad 

mailto:ouderraad@dehoeveschool.nl
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2. Samenstelling ouderraad 
 
Afgelopen schooljaar  begon met een wisseling van voorzitter. Bram Gerards is gestopt bij de OR, en Anneke 
Waslander-Sligt heeft hem opgevolgd. Wij bedanken Bram heel hartelijk voor zijn enthousiaste inzet en bijdrage 
binnen de OR!  
 
We zijn verheugd met een nieuwe kandidaat die tijdens de Algemene Jaarvergadering aan de leden van de ou-
dervereniging wordt voorgedragen:  
• Lynn van den Bosch (voorzitter) 
 
Na goedkeuring door de leden van de oudervereniging zal de Ouderraad in het schooljaar 2019-2020 bestaan uit 
de volgende leden: 
 
Voorzitter: Lynn van den Bosch 
 
Secretaris: Wendelien Ruitenberg 
 
Penningmeester: Jeroen van der Woerd 
 
Vertegenwoordigers feestcommissie: 
Anneke Waslander-Sligt 
Roos Brans 
 
Algemeen leden:  
Martijn Borsje 
Daniëlle Matthes 
 
 

3. Waar staat de ouderraad voor? 
De ouderraad wil zich inzetten om de kwaliteit van en het plezier in het huidige onderwijs op De Hoeve hoog te 
houden en daar waar nodig te verbeteren. Dit in gezamenlijk en harmonisch overleg met de directie en het 
schoolteam. 

De ouderraad is enerzijds de oren en ogen van de ouders en behartigt de belangen van de ouders en de leer-
lingen van de school. De ouderraad vraagt de directie om uitleg over allerhande schoolzaken en draagt voorstel-
len aan voor eventuele veranderingen. De mening en standpunten van ouders en verzorgers over de gang van 
zaken in en rond de school vormen het uitgangspunt voor overleg tussen de directie en de ouderraad. 

Anderzijds helpt de ouderraad de school bij het organiseren van allerlei activiteiten op en rond de school. Daar-
voor is door de ouderraad een feestcommissie samengesteld. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen int en 
beheert de ouderraad de vrijwillige ouderbijdrage.  
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4. Algemene taken en verantwoordelijkheden van de ouderraad  
 
De ouderraad houdt zich feitelijk bezig met de 3 hoofdtaken: 

• Onderhouden van contacten met de ouders en het schoolteam over het reilen en zeilen van de school; 

• Het innen, beheren en besteden van de vrijwillige ouderbijdrage; 

• Het samenstellen en aansturen van de feestcommissie. 

 

Deze hoofdtaken zijn verder vertaald naar onderstaande taken: 

• Versterken van de ouder-schoolrelatie en het stimuleren van de ouderbetrokkenheid bij de school; 

• Signaleren van wensen van ouders; 

• Waarborgen van goede communicatie tussen ouders en team; 

• Verwijzen van ouders naar het team of de MR bij vragen, wensen of klachten; 

• Stimuleren gezond eten; 

• Meehelpen organiseren van de avondvierdaagse;  

• Signaleren van de verkeers(on)veiligheid en bijdragen aan bewustwording;  

• Helpen bij bv. de kerstmarkt, een tentoonstelling of sportactiviteiten. 

 

5. Invulling taken van de ouderraad 
 
Waar relevant is hieronder per taak kort toegelicht hoe de ouderraad daar afgelopen jaar verder invulling aan 
heeft gegeven. 

 

Versterken ouder-schoolrelatie en stimuleren ouderbetrokkenheid 

Hier heeft vooral de feestcommissie een belangrijke rol in. Met hun meer dan 30 leden, is de feestcommissie het 
toonbeeld van de ouderbetrokkenheid. Samen met de school organiseert en ondersteunt de feestcommissie di-
verse activiteiten waarbij naast de feestcommissie-leden ook andere ouders betrokken worden om gezamenlijk 
de activiteit tot een succes te maken. Dat is niet alleen gezellig, het verbroedert en stimuleert andere ouders om 
ook mee te doen en een steentje bij te dragen. Dit jaar heeft de ouderraad onder andere hiervoor een lunch 
voor de docenten georganiseerd en ook een EHBO cursus voor ouders. 

 

Signaleren van wensen van ouders 

De ouderraad is zoals gezegd de oren en ogen van de ouders en gaat (bv. op het schoolplein) regelmatig met an-
dere ouders in gesprek. Eventuele wensen of ideeën die daarbij ter sprake komen worden in de ouderraad be-
sproken. Daarnaast heeft de ouderraad afgelopen jaar ook via een nieuwsbrief en in de ALV van 2018 actief op-
geroepen om wensen of ideeën voor de school en de leerlingen door te geven aan de ouderraad.  

 

Waarborgen van goede communicatie en verwijzen bij vragen, wensen of klachten 

Ouders kunnen OR-leden rechtstreeks benaderen met vragen, wensen of klachten of per mail kenbaar maken 
via ouderraad@dehoeveschool.nl. De ouderraad gaat in eerste instantie niet zelf aan de slag met een vraag, 
wens of klacht (tenzij het de OR zelf betreft), maar verwijst de betreffende ouder naar het juiste adres binnen de 
school. Indien door het betreffende OR-lid relevant of noodzakelijk wordt beoordeeld, wordt de betreffende 
vraag, wens of klacht in de ouderraad besproken en zonodig ook met de directie. De belangrijkste onderwerpen, 

mailto:ouderraad@dehoeveschool.nl
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afkomstig van ouders, waren: de tijdelijke verhuizing naar De Slag, de verbouwplannen van de school en het 
traktatiebeleid. 

 

Stimuleren van gezond leven 

Een maatschappelijk ‘hot item’ waar ook hier de feestcommissie een belangrijke rol speelt. De school legt geen 
gezonde voeding op aan haar leerlingen, maar probeert het wel te stimuleren via allerlei thema’s en projecten. 
De OR heeft besloten om hier aan mee te doen en heeft daar samen met de feestcommissie invulling aan gege-
ven door veel bewuster drank en versnaperingen in te kopen.  

 

Meehelpen organiseren van de avondvierdaagse 

Ook dit jaar heeft de OR de 5 km georganiseerd voor De Hoeve. Het was weer een feest dankzij de vele aanmel-
dingen. Het was mooi om te zien hoeveel ouders zich als vrijwilliger hadden aangemeld. We zien echter wel een 
dalende trend in het aantal ouderaanmeldingen. De feestcommissie heeft de tussenstops voorzien van drank en 
versnaperingen. 

 

Signaleren van verkeers(on)veiligheid en bijdragen aan bewustwording 

Een jaarlijks terugkerend onderwerp in de OR vergadering. Naast de kiss & ride zone die een aantal jaar geleden 
is ingesteld, zijn door de gemeente waarschuwingsborden geplaatst met een schoolzone erop inclusief een lager 
snelheidsadvies. Daarnaast woont een OR-lid de tweejaarlijkse gemeentelijke bijeenkomst over verkeersveilig-
heid bij, waar een afvaardiging van een aantal scholen, de gemeente en de plaatselijke Veilig Verkeer Nijkerk 
met elkaar van gedachten wisselen over hoe de verkeersveiligheid rondom scholen kan worden vergroot. Het 
afgelopen jaar was met name de verkeersveiligheid bij de kiss & ride plek een focus punt. De OR heeft samen 
met andere ouders een aantal maal bij de middenbouw ingang gestaan om ouders daar op aan te spreken. Het 
blijft echter een punt van zorg dat na het stoppen van de handhaving er weinig gedragsverandering te zien is, 
ondanks de bestede tijd, moeite en communicatie. 

Ook was de veiligheid van de tijdelijke locatie bij de Slag onderwerp van gesprek. Samen met Nancy is er contact 
gezicht met de Farelschool en is het bestaande veiligheidsplan overgenomen. 

 

5.1 Overleg ouderraad met schooldirectie 
Gedurende het schooljaar waren er zes vergaderingen van de ouderraad, bijgewoond door de schooldirectie, 
bestaande uit Nancy de Graaff en Rutger Smeenk. Zij waren afwisselend bij de vergaderingen van de ouderraad 
aanwezig. Tijdens deze vergaderingen werd de ouderraad door de directie geïnformeerd over actuele zaken. 
Ook was er volop gelegenheid om vragen te stellen en om een mening of advies aan te dragen richting de direc-
tie.  
 
De vergaderingen van de ouderraad zijn openbaar en worden op school gehouden. Iedereen is welkom om deze 
bij te wonen. Vooraf dient wel even gemeld te worden dat men de vergadering wil bijwonen, in verband met de 
toegang tot de school.  
 
In de notulen van de ouderraad, kunt u lezen wat er besproken is. Deze notulen zijn openbaar en te vinden op 
de website van De Hoeve www.dehoeveschool.nl onder tabje “ouders”.  
 

5.2 Ouderbijdrage 
Aan het begin en/of halverwege het schooljaar krijgen de ouders een brief van de ouderraad waarin de ouders 
wordt verzocht om de ouderbijdrage te betalen. Deze bijdrage is vrijwillig en bedroeg voor schooljaar 2018-2019  

http://www.dehoeveschool.nl/
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€ 30,- per kind. Indien het kind later in het jaar instroomt wordt een evenredig bedrag van die € 30,- gevraagd 
over te maken. 
 
Dit is de enige financiële bijdrage die aan de ouders wordt gevraagd. Met behulp van deze jaarlijkse vrijwillige 
ouderbijdrage kan de ouderraad financieel ondersteuning geven aan een aantal activiteiten voor de kinderen, 
zoals excursies, schoolfeesten en sportactiviteiten. Zonder deze bijdrage is de school niet in staat al deze activi-
teiten te organiseren. 
 
De ouderraad en het schoolteam zijn dan ook dankbaar dat dit jaar bijna 90% van de ouders de vrijwillige bij-
drage hebben overgemaakt. De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2019-2020 zal overi-
gens niet wijzigen en blijft € 30,-. 

5.3 Feestcommissie 
De feestcommissie is onderdeel van de ouderraad en bestaat uit een groep van meer dan 30 enthousiaste en 
betrokken ouders die op vrijwillige basis hand- en spandiensten verrichten tijdens schoolactiviteiten. Deze dien-
sten bestaan uit het koffie/thee/limonade schenken, het regelen van kleinigheidjes of versnaperingen bij een 
activiteit tot het mede-organiseren van een activiteit samen met het schoolteam.  
 
Dankzij de inzet van de feestcommissie heeft de school afgelopen jaar weer allerlei activiteiten kunnen organise-
ren, zoals: het openingsfeest, de school-einddag, grabbelton, het sinterklaasfeest, etcetera. 
 
De vieringen en activiteiten waaraan de ouderraad/feestcommissie afgelopen schooljaar een bijdrage aan heeft 
geleverd zijn: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De feestcommissie kan altijd enthousiaste ouders gebruiken! 
Als u het leuk vindt om mee te helpen of activiteiten te organiseren, dan kunt u zich melden bij de feestcommis-
sie of de ouderraad. 

• Schoolbeginfeest 
• Sinterklaas (cadeautjes) 
• Kerstviering 
• Projecten/excursies 
• Schoolkorfbal 
• Schoolvoetbal 
• Paasviering 

• Carnaval 
• Verjaardag leerkrachten 
• Afscheid 8e jaars 
• Avondvierdaagse 
• Eindfeest 
• Grabbelton 
• Koningsdag 

• Lunch voor de leerkrach-
ten 

• EHBO cursus voor ouders 
• Extra attenties voor lief & 

leed (afscheid, geboorte, 
ziekte, overlijden) 
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6. Financieel jaarverslag 2018-2019 en begroting 2019-2020 

6.1 Saldo overzicht en resultaat periode 2015-2019 
 

 
 

Het saldo van de rekeningen over het schooljaar 2018/2019 is afgenomen met een bedrag van € 2.218,95. Deze 
negatieve uitkomst is nog iets lager dan begroot en kan door een aantal factoren verklaard worden: 
 

• De feestcommissie is er in geslaagd een aantal activiteiten tegen een scherpe prijs te organiseren.  
 

• Voor het kerstfeest waren dit jaar weinig financiële middelen nodig vanuit de ouderraad.  
 

• Er is meer ouderbijdrage ontvangen dan was begroot. 
 

 

6.2 Overzicht van uitgaven en inkomsten over 2017-2018 en 2018-2019 
 
Onderstaand overzicht toont de gerealiseerde inkomsten aan ouderbijdragen en rente en de uitgaven per team 
over de afgelopen twee schooljaren. Een specificatie vindt u op de volgende pagina's. 
 

 
 
Aan ouderbijdrage werd dit jaar 89,1% ontvangen van wat maximaal mogelijk was, ten opzichte van 88,0% in het 
vorige jaar. 
 
De inkomsten liggen €533,61 hoger dan de begroting. De uitgaven zijn € 497,44 lager geweest dan begroot. Per 
saldo is er dus € 1.031,05 euro minder uitgegeven dan was begroot. 
 
Op de volgende pagina staan de in- en uitgaven in meer detail weergegeven.   

Rekening 2019 2018 2017 2016 2015
Saldo betaalrekening € 1.409,45 € 3.585,76 € 3.926,19 € 5.715,20 € 65,65
Saldo spaarrekening € 6.007,46 € 6.005,85 € 7.500,00 € 3.845,82 € 9.664,74
Saldo kas € 0,00 € 44,25 € 85,25 € 0,00 € 30,34
Totaal € 7.416,91 € 9.635,86 € 11.511,44 € 9.561,02 € 9.760,73
Verschil tov vorig jaar -€ 2.218,95 -€ 1.875,58 € 1.950,42 -€ 199,71 -€ 1.281,22

Saldo overzicht 2015-2019 op 31 juli

2018-2019 2018-2019 2018-2019 2017-2018 2017-2018 2017-2018
Begroting Gerealiseerd Verschil Begroting Gerealiseerd Verschil

Inkomsten € 9,500.00 € 10,033.61 -€ 533.61 € 9,900.00 € 9,529.85 -€ 370.15
Uitgaven € 12,750.00 € 12,252.56 € 497.44 € 12,250.00 € 11,405.43 -€ 844.57

Per saldo -€ 3,250.00 -€ 2,218.95 -€ 1,031.05 -€ 2,350.00 -€ 1,875.58 € 474.42
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6.3 Overzicht van uitgaven en inkomsten, periode 2017-2019, gespecificeerd 
 

 
 
Hieronder volgt een nadere specificatie van de categorieën “Administratiekosten”, “Grabbelton” en “Overige”. 
 

 
 
 

 
 
 

2018-2019 2018-2019 2017-2018 2017-2018
Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Ouderbijdrage huidige jaar 9,972.00€    9,524.00€   
Ouderbijdrage vorige jaren 60.00€        -€           
Rente 1.61€          5.85€         

Administratiekosten* 148.02€       144.92€       
Afscheid groep 8 386.33€       197.86€       
Avondvierdaagse 426.22€       303.92€       
Carnaval 40.57€        48.25€        
Grabbelton** 809.72€       741.43€       
Kerst 11.95€        61.37€        
Koningspelen 106.36€       229.72€       
Korfbal 16.17€        30.30€        
Paasviering 74.39€        219.00€       
Projecten*** 110.53€       -€            
Schoolbeginfeest 4,983.04€    4,134.50€    
Schooleindfeest 729.03€       902.63€       
Schoolvoetbal -€            -€            
Sinterklaasfeest 2,164.51€    1,807.46€    
Verjaardag juffen en meesters 305.59€       300.80€       
Overige**** 1,940.13€    2,283.27€    

Totaal 10,033.61€  12,252.56€  9,529.85€   11,405.43€  
Saldo -2,218.95€   -1,875.58€  

Kosten ING bankrekening 148.02€       
Bezorgkosten brieven ouderbijdrage -€            

Totaal administratiekosten 148.02€       

*) Specificatie administratiekosten

Onderbouw 147.40€       
Middenbouw 342.30€       
Bovenbouw 320.02€       

Totaal overige 809.72€       

**) Specificatie grabbelton
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Drinken excursie bovenbouw Corpus 17.62€        
Proefcafé 92.91€        

-€            

Totaal overige 110.53€       

***) Specificatie projecten

Bedankjes vrijwilligers 2017/2018 18.83€        
Bedankje afscheid OR leden 2017/2018 40.00€        
Bedankje afscheid OR voorzitter 2017/2018 20.00€        
Kraamkado Yvette 11.96€        
Afscheid Henny 19.48€        
Limonade 89.70€        
Bloemen Aart 34.82€        
Lunch docenten 66.57€        
Koekjes EHBO 3.98€          
Shirts avondvierdaagse 715.72€       
Busreis dierentuin middenbouw 835.00€       
Nieuwe glazen 70.08€        
Kraamkado Martine 13.99€        

Totaal overige 1,940.13€    

****) Specificatie overige
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6.4 Begrotingen periode 2018–2019 en 2019–2020 
Onderstaand overzicht toont de begrotingen van het afgelopen en het nieuwe schooljaar.  
 

 
 
 
Inkomsten 
Het begrote bedrag voor de ouderbijdrage is als volgt bepaald: 

• De Hoeve begint het schooljaar met 332 leerlingen; 
• De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt € 30,-; 
• In de loop van het schooljaar stromen er 33 leerlingen in. 
• Leerlingen die later instromen, betalen de ouderbijdrage naar rato van de periode die ze op school zitten 

(schatting € 15,- pl). 
• Aangenomen is dat 87,50% van de ouders de ouderbijdrage betaalt. 

 
De rekensom: (332 * 30 + 33 * 15) * 87,5% = € 9.148,13 (afgerond € 9.100,-). 
 
Uitgaven  
We verwachten dit schooljaar iets minder te gaan uitgeven op verschillende activiteiten, dit ondermeer in ver-
band met de afname van het aantal leerlingen. Met name het schoolbeginfeest zal minder uitgaven met zich 
mee brengen. Wel worden producten bij aanschaf duurder. Andere posten zijn naar boven dan wel naar bene-
den aangepast, op basis van de werkelijke uitgaven in het afgelopen schooljaar.  
 

2019-2020 2019-2020 2018-2019 2018-2019
Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Ouderbijdrage huidige jaar € 9,100.00 € 9,500.00
Ouderbijdrage eerdere jaren € 0.00 € 0.00
Rente € 0.00 € 0.00

Administratiekosten € 175.00 € 175.00
Afscheid groep 8 € 250.00 € 250.00
Avondvierdaagse € 425.00 € 350.00
Carnaval € 75.00 € 75.00
Grabbelton € 850.00 € 900.00
Kerst € 250.00 € 500.00
Koningspelen € 250.00 € 250.00
Korfbal € 50.00 € 50.00
Paasviering € 250.00 € 250.00
Projecten € 100.00 € 150.00
Schoolbeginfeest € 3,500.00 € 4,750.00
Schooleindfeest € 775.00 € 900.00
Schoolvoetbal € 50.00 € 50.00
Sinterklaasfeest € 2,250.00 € 2,750.00
Verjaardag juffen en meesters € 350.00 € 350.00
Overige € 1,000.00 € 1,000.00

Totaal € 9,100.00 € 10,600.00 € 9,500.00 € 12,750.00
Saldo -€ 1,500.00 -€ 3,250.00
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Tijdens het schooljaar zijn er verschillende projecten waaraan per “bouwgroep” wordt deelgenomen. Indien no-
dig draagt de OR daar ook aan bij, dit zijn de kosten welke onder “Projecten” worden opgenomen in de begro-
ting.  
 
Uitgaven groter dan de inkomsten 
De hogere verwachte uitgaven kunnen worden opvangen doordat de OR een stevige reserve heeft. Het saldo 
van de begroting komt op € 1.500,- negatief uit. 
 
Reserve en beginsaldo 
Omdat het grootste deel van de uitgaven aan het begin van het schooljaar liggen is het noodzakelijk om aan het 
begin voldoende saldo op de rekening te hebben.  Afhankelijk van het thema voor het schoolbeginfeest kan de 
uitgave in het ene jaar minder zijn en in het andere jaar juist meer. 
 
Omdat vooraf niet bekend is hoeveel ouderbijdrage in het nieuwe jaar ontvangen wordt, dient een extra reserve 
te worden aangehouden. Het saldo op 31-7-2019 was € 7.416,91. De OR stelt voor om er te streven naar een 
uiteindelijk gemiddeld beginsaldo van circa € 6.000,- euro om de eerste activiteiten in het nieuwe schooljaar te 
kunnen betalen als de ouderbijdrage van dat schooljaar nog niet zijn ontvangen.  
 
Dat betekent dat er nog steeds een mooi bedrag over blijft dat (trapsgewijs) besteed kan worden voor de kin-
deren, ouders en/of de school. Ouders worden dan ook uitgenodigd om mee te denken over een nuttige beste-
ding.  
 

6.5 Ouderbijdrage 
De ouderbijdrage blijft dit jaar onveranderd € 30,- per kind per schooljaar. Voor kinderen die een kortere peri-
ode op school zitten wordt € 3,- per maand berekend.  
 
Wij hopen u met de overzichten en toelichting voldoende inzicht te hebben gegeven in de  financiën van de ou-
derraad. 
 

6.6 Kascontrole 
De kascontrole heeft plaats gevonden op 18 september door Sylvia Boersen – Verzijl en Justin Simons. Een ver-
klaring is in te zien tijdens de jaarvergadering op 1 oktober 2019. Een kopie van deze verklaring kunt u opvragen 
bij de penningmeester. 
 
______________ 
 
Wij hopen u met de overzichten en toelichting voldoende inzicht te hebben gegeven in de activiteiten en finan-
ciën van de ouderraad. 
 
Hoevelaken, 23 september 2019 
 
Anneke Waslander 
Danielle Matthes 
Jeroen van der Woerd  
Lynn van den Bosch 
Martijn Borsje 
Roos Brans 
Wendelien Ruitenberg  
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7. De Medezeggenschapsraad 
 
Wordt gepubliceerd op de website : https://www.dehoeveschool.nl/de-school/medezeggenschapsraad  
 
 

https://www.dehoeveschool.nl/de-school/medezeggenschapsraad
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