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Jaarverslag ouderraad 2015-2016
Alkmaar, september 2016
Beste ouders / verzorgers,
Met dit jaarverslag presenteren wij, als penningmeester en voorzitter van de ouderraad van
OBS Jules Verne, de financiële verantwoording over het afgelopen schooljaar 2015 – 2016
en de begroting voor het huidige schooljaar 2016 – 2017.
Het jaarverslag wordt besproken tijdens de ouderraad vergadering van dinsdag 11 oktober.
Als u daarover wilt meepraten bent u van harte welkom bij deze vergadering.
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die samen met twee leden van het lerarenteam
diverse activiteiten voor uw kinderen organiseert, waarbij deze activiteiten worden bekostigd
uit uw ouderbijdrage.
De ouderraad draagt zorg voor alles wat bij de ontvangst van Sint en zijn Pieten komt kijken.
Het was weer een gezellig feest. Sint en zijn Pieten zijn ook in alle klassen langs geweest. De
Sint bestelt overigens ieder jaar bij de OR zijn strooigoed en andere lekkernijen; ook wordt
Sint door de OR geholpen met de schoencadeautjes en met een cadeau voor elke groep.
De ouderraad stond tijdens de kerstmarkt met erwtensoep, chocolademelk en lekkere hapjes.
Het was een heel gezellig samenzijn!
De winterbios heeft helaas niet plaats gevonden. Er was te weinig hulp en we moesten helaas
besluiten om het niet door te laten gaan. Maar in november komt er weer een winterbios. De
datum staat al in de jaarkalender.
De disco werd georganiseerd voor de leerlingen van de groepen 1 tot en met 5 en voor de
leerlingen vanaf groep 6. Het was een groot succes. Sommige leerlingen gaven aan dat het
wel leuk zou zijn als er elke week een disco zou zijn.
We hadden dit jaar een extra groot feest vanwege het 20-jarig jubileum van de Jules Verne.
Het thema was natuurlijk FEEST!!!. De ouderraad heeft in nauwe samenwerking met het
team alles geregeld wat betreft de activiteiten, hapjes en drinken. Alle activiteiten konden
dankzij het mooie weer buiten plaats vinden. Dit jaar waren er extra veel activiteiten op het
plein. De ouderraad had al een aantal jaren een bedrag opzij gezet voor het zomerfeest tijdens
dit jubileum. Tijdens het zomerfeest heeft de ouderraad aan alle leerlingen van de school een
koeltasje cadeau gedaan. Dit kunnen de leerlingen goed gebruiken voor het nieuwe schooljaar
als dan het continurooster van start gaat.
De ouderraad wil ook alle mensen die hebben geholpen bij het zomerfeest heel erg bedanken.
De ouders, leraren en andere betrokkenen hebben in de aula genoten van de musical
opgevoerd door de leerlingen van groep 8. De ouderraad financiert hier de drankjes en hapjes
voorafgaande en na afloop van de musical.

Heeft u zin om de ouderraad te komen versterken, dan bent u van harte welkom. We komen
gemiddeld één keer per maand bijeen. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot één van
de leden, maar ook via de mail of ons postvak in de lerarenkamer.
Het e-mailadres van de ouderraad is ouderraadjulesverne@hotmail.com
Verder wil ik aangeven dat ik het huidige schooljaar geen voorzitter meer ben van de
ouderraad. Diana Tikink is van het schooljaar 2016-2017 de nieuwe voorzitter van de
ouderraad. Ik blijf wel nog als lid verbonden aan de ouderraad. Ik wens Diana heel veel
succes toe met het voorzitterschap. Samen met een flink aantal nieuwe leden van de ouderraad
die allemaal frisse ideeën hebben en leuke dingen willen organiseren kan het niet anders dan
dat het een leuk schooljaar gaat worden.

Met vriendelijke groet,
Judith Strating
voorzitter ouderraad Jules Verne

De ouderbijdrage
Tijdens het schooljaar 2015-2016 is er voor 82% van de kinderen ouderbijdrage betaald, dit
vertegenwoordigt een bedrag van € 2.509,00. Vorig schooljaar was het percentage 83%.
De ouderbijdrage verandert dit schooljaar niet, deze blijft € 17,00 voor ieder kind. Voor de
kinderen die in de loop van het schooljaar beginnen, doch vóór 1 februari, geldt een halve
bijdrage. Voor de betaling van de ouderbijdrage ontvangt u binnenkort een brief met daarin de
betalingsgegevens
Dit jaar is het boekjaar, zoals verwacht, afgesloten met een negatief resultaat van € 1.527,92.
Het eigen vermogen bedraagt nu € 3.229,98.
In de zes jaar dat ik het penningmeesterschap heb mogen doen is het niet voorgekomen dat we
die afsloten met een negatief resultaat, maar we hebben daar dan ook voor in de plaats een
fantastisch jubileum zomerfeest gehad. Een mooiere afsluiting van de feestweek was niet te
bedenken.
Dat brengt mij dan tot het afscheid nemen van het penningmeesterschap voor de ouderraad van
de Jules Verne. Onlangs is mijn jongste kind begonnen aan het middelbaar onderwijs en is de
tijd gekomen om mijn stokje over te dragen. We hebben Chip Huisman bereid gevonden het
penningmeesterschap over te nemen, hij staat nog aan het begin van de schoolcarrière van zijn
zoon Max in groep 1b. Ik wens Chip veel succes en ik wil iedereen bedanken voor de samen- en
medewerking in de afgelopen jaren.
Rest mij u het beste te wensen en allicht tot ziens.
Belinda de Jong

PS. Er wordt voor de ouderraad oud papier ingezameld; in de fietsenstalling staat de container
en elke schooldag is deze fietsenstalling tot 16.00 uur geopend. Het afgelopen jaar is de
container minder gevuld geweest en wil ik iedereen vragen deze container met oud papier te
vullen. Ook in deze geldt dat alle beetjes helpen.

Jaarrekening september 2015 t/m september 2016
INKOMSTEN

UITGAVEN
€ 2.509,00
€
0,00
€ 110,00
€ 597,00
€
52,62
€
27,07

Ouderbijdrage
Winterbios
Disco
Zomerfeest
Oud Papier
Rente baten

Subtotaal

Sinterklaasviering
Kerstviering
Sponsorloop
Winterbios
Paasfeest
Disco
Zomerfeest
Afscheid groep 8
versiercommissie
attenties
Kosten OR

________________
€ 3.295,69
Negatief resultaat

Totaal

________________
€ 3.295,69

€ 649,32
€
43,34
€
18,86
€
0,00
€
14,97
€
80,74
€ 3.538,56
€ 109,50
€
0,00
€ 129,41
€ 238,91
________________
€ 4.823,61
−
€ 1.527,92
________________
€ 3.295,69

Balans per 15-09-2016
Debet
Kas
Betaalrekening
Spaarrekening

Saldo

Credit
€
56,15
€
46,46
€ 5.600,00

Eigen vermogen 15-09-2016
Rest sponsorloop 2011
Negatief resultaat

€ 3.229,98
€ 944,71
€ 1.527,92

_________

__________

€ 5.702,61

€ 5.702,61

Begroting ouderraad Jules Verne boekjaar 2016 – 2017

Inkomsten
Ouderbijdrage
Winterbios/Disco
Oud papier
Rente
Zomerfeest

Uitgaven
€ 2.575,00
€ 100,00
€
50,00
€
25,00
€ 250,00

Sinterklaasfeest
Kerstviering
Winterbios/Disco
Onkosten sponsorloop
Zomerfeest
Afscheid groep 8
Kosten OR
Attenties
Versiercommissie

____________
Totaal

€

3.000,00

€
900,00
€
50,00
€
125,00
€
50,00
€ 1.250,00
€
100,00
€
175,00
€
50,00
€
300,00

______________
Totaal

€

3.000,00

