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Jaarverslag Ouderraad De Fakkel 2018-2019 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad PCBO De Fakkel over het schooljaar 2018-2019. 
In dit jaarverslag wordt kort ingegaan op de doelstelling van de Ouderraad, vindt u een overzicht 
van de activiteiten van de Ouderraad en is het financieel jaarverslag opgenomen. 
 
 
Doelstelling Ouderraad PCBO De Fakkel 
 
Het doel van Ouderraad De Fakkel is een bijdrage leveren aan een goed schoolklimaat door: 
 

• het (mede) organiseren en stimuleren van activiteiten die buiten de directe onderwijstaak 
van de school vallen en de school hierin financieel ondersteunen middels gelden uit de 
ouderbijdrage.; 

• een goed beheer van de ouderbijdrage; 

• mee te denken met het dagelijks bestuur over het te volgen beleid van de school, waaronder 
onderwijskundige ontwikkelingen. Feedback geven aan de oudervertegenwoordiging in de 
Medezeggenschapsraad en gevraagd of ongevraagd advies geven over zaken zoals 
mededelingen/opmerkingen vanuit het team, verkeersveiligheid, sfeer in de groepen, van 
ouders/oudercontacten etc. 

• het stimuleren van een goede relatie tussen ouders en school; 

• onderzoek onder ouders te organiseren over bepaalde onderwerpen. 
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Jaarverslag Ouderraad De Fakkel 2018-2019 

 

Samenstelling Ouderraad 
 
De Ouderraad van PCBO De Fakkel bestond dit schooljaar uit de volgende leden: 
 
Bestuur: 
Voorzitter:  Bianca Holtkamp 
Secretaris:  Martin van den Hoek 
Penningmeester: Annet Evers 
 
Leden: 
Inge Leupen 
Liesbeth van Maaren 
Lilian Rouwenhorst 
Marijana van der Veen 
Paul Stok 
Richard Splinter 
Willem de Boer 
 
 
Vergaderingen 
 
De Ouderraad vergadert gemiddeld acht maal per jaar. De vergaderdata worden voorafgaand aan 
het schooljaar vastgesteld. De vergaderingen zijn openbaar evenals de notulen. Notulen kunt u 
opvragen bij de voorzitter middels een e-mail. Het e-mail adres van de Ouderraad is: 
orfakkel@pcboapeldoorn.nl. 
 
De vergaderdata waren in het schooljaar 2018-2019: 
17 september 2018 
15 oktober 2018 
15 november 2018 
7 januari 2019 
18 februari 2019 
1 april 2019 
13 mei 2019 
17 juni 2019 
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Activiteiten van de Ouderraad 
 
Opening schooljaar 
Op de eerste schooldag was voor de leerlingen de rode loper uitgelegd. Voordat zij de school binnen 
gingen mochten ze op de ezels die klaar stonden de foto ophangen die zij in de vakantie hebben 
gemaakt met de ballon die ze bij het afsluiten van het vorige schooljaar mee hadden gekregen. Dit 
resulteerde in vele mooie schilderijen voor in de klas. 
 
Kinderboekenweek 
Het team van De Fakkel heeft tijdens de boekenweek veel aandacht besteed aan lezen en het thema 
vriendschap. Bij de afsluiting van de kinderboekenweek werden de kinderen verrast door de 
Ouderraad met een boekenlegger met daaraan een gelukspoppetje. 
 
Lopathon groep 8 
In oktober werd er een lopathon georganiseerd voor groep 8. De opbrengst kwam ten goede aan het 
schoolkamp op Texel. De Ouderraad heeft de leerlingen en ouders voorzien van een drankje. 
 
Sint Maarten 
11 november werd er een route gelopen door de wijk van de school om Sint Maarten te vieren. De 
leerlingen mochten vanaf het schoolplein dat versiert was met mooie lichtjes, vertrekken om langs 
de deuren te gaan zingen en snoep op te halen.  
 
Sinterklaasviering 
Het team van De Fakkel had dit jaar voor een leuk verhaal gezorgd rondom de komst van de Sint. Dit 
jaar kwam Sinterklaas niet alleen op school maar samen met zijn zus Nicolette die lijdt aan 
smetvrees. Na aankomst bezocht Sint de klassen en werd de onderbouw verblijd met een cadeautje. 
Uiteraard ontbrak het strooigoed niet. 
 
De bovenbouw heeft in november de voorstelling Arthur van ASK bezocht in schouwburg Orpheus. 
 
Kerstviering 
Dit schooljaar vond de kerstviering plaats in de klas. Tijdens de viering waren de 
ouder(s)/verzorger(s) welkom op het plein voor een gezellig samenzijn onder het genot van een 
hapje en een drankje. Na de viering mochten de leerlingen zich ook tegoed doen aan diverse 
versnaperingen en mochten ze onder de kerstbomen die op het plein stonden een presentje 
ophalen. Ze ontvingen een gelukspoppetje in een tule tasje met daaraan een mooie kerstwens. 
 
Projectweek met thema landen 
20 maart werd de projectweek met het thema landen afgesloten met een gezellig middag waarvoor 
alle ouder(s) en verzorger(s) waren uitgenodigd. De Ouderraad richtte voor deze middag een 
Wereldcafé in. Hier konden de bezoekers, het team en de leerlingen zicht tegoed doen aan de door 
de leerlingen gemaakte hapjes en drankjes en de heerlijke versnaperingen die door de Ouderraad 
waren bereid. 
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Nationale Pannenkoekendag 
Dit jaar heeft De Fakkel voor het eerst deelgenomen aan Nationale Pannenkoekendag. Onder 
begeleiding van de Ouderraad hebben de leerlingen van groep 6 pannenkoeken gebakken voor 
ouderen in de buurt. Na het bakken zijn de leerlingen naar buurthuis “Ons Honk” gegaan om daar 
samen met de ouderen pannenkoeken te gaan eten. De leerlingen hebben tevens aan de ouderen 
een bloem aangeboden met een zelfgeschreven kaartje daaraan. Leuke bijkomstigheid was dat RTV 
Apeldoorn aanwezig was en dat één van de ouderraadsleden samen met twee leerlingen is 
geïnterviewd tijdens de radio uitzending. 
 
Schoolfotograaf 
Dit jaar is de Ouderraad de samenwerking aangegaan met een andere schoolfotograaf. De stijl van 
fotograferen en de foto’s zijn positief ontvangen.  
 
Koningsspelen 
Omdat er in het schooljaar 2017-2018 geen Koningsspelen zijn gehouden op De Fakkel heeft de 
Ouderraad dit jaar groots uitgepakt. Na een geweldige opening met veel confetti zijn de leerlingen 
actief aan de slag gegaan. Zo zijn er tekeningen gekrijt op het plein, spelletjes gedaan, paleizen 
gebouwd van kartonnen dozen en vlaggen gemaakt. Bij het afsluiten van deze dag hebben de 
leerlingen allemaal een oranje rugzakje in ontvangst mogen nemen. 
 
Paasviering 
Dit jaar vond de paasviering plaats in de Hofstad. Het team van De Fakkel heeft de Ouderraad 
gevraagd bij te dragen aan materiaal voor het paasverhaal en om het presentje te verzorgen dat de 
leerlingen na de dienst in ontvangst konden nemen. De leerlingen hebben allemaal een bloembol 
ontvangen die zij zelf konden poten. Symbolisch konden de kinderen zo de groei van donker naar 
licht volgen, wat het thema was dit jaar. 
 
Avondvierdaagse 
Na een jaar afwezigheid heeft de Ouderraad dit jaar de verzorging rondom de Avondvierdaagse van 
Ugchelen weer verzorgd. Bij de rustposten werd er gezorgd voor wat te drinken en een versnapering. 
Langs de lange route was er dit jaar een bijzondere rustpost namelijk een foodtruck. 
 
Gekke harendag 
14 juni was het een dolle boel op school omdat de leerlingen op school mochten komen met de 
meest vreemde, rare, gekke, mooie en bijzondere kapsels. Het was nl. voor het tweede jaar gekke 
harendag. Vanuit iedere groep werden er twee winnaars gekozen die het meest bijzondere kapsel 
hadden. 
 
Pleinfeest 
Het thema van het pleinfeest was dit jaar circus/kermis. Het plein was helemaal versierd in deze stijl 
en de activiteiten hierop aangepast. Na de opening door een heuse goochelaar kon men o.a. touwtje 
trekken, blikgooien, grabbelen en meedoen met het Rad van Avontuur. Bij de uitnodiging hadden de 
leerlingen een rode neus ontvangen met daarin een lootje. Hiermee waren mooie prijzen te winnen 
waaronder een overnachting in een wijnvat, kaarten voor het theater, voetbalschoenen en een reuze 
knuffelbeer. 
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Musical groep 8 
Ook dit jaar mocht de Ouderraad weer aanwezig zijn bij de afscheidsmusical van groep 8. Vooraf 
voorzag de Ouderraad een ieder van koffie en/of thee en na het opvoeren van de musical zijn alle 
aanwezigen voorzien van een hapje en een drankje. 
 
Versiercommissie 
Het hele schooljaar door heeft de versiercommissie de school in de sfeer van het seizoen en/of in 
feeststemming gebracht. Eye catcher is iedere keer weer de entree bij de hoofdingang.  
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 
 
Toelichting 
 
Inkomsten 
 
Jaarlijks ontvangen wij van het PCBO een bijdrage van € 1,50 per leerling. Dit jaar is er gerekend met 
een aantal van 282 leerlingen waardoor de bijdragen op € 423,= uitkomt. Deze bijdrage wordt 
gebruikt voor een activiteit in de klas. De leerkracht mag het bedrag vrij besteden. Dit jaar is er veelal 
een ijsje gekocht aan het eind van het schooljaar, een imker op bezoek geweest en is de bijdrage 
besteedt aan juffendag. 
 
De ontvangen vrijwillige ouderbijdrage ligt dit jaar boven verwachting. Voor ruim 80% van de 
leerlingen is de ouderbijdrage betaald. De Ouderraad en de school zetten zich actief in om diverse 
activiteiten te organiseren die buiten het reguliere onderwijsprogramma behoren. Het is fijn te 
constateren dat ouder(s)/verzorger(s) bereidt zijn hier (financieel) aan bij te dragen. 
 
De inkomsten die worden gegenereerd door middel van schoolactiviteiten en/of acties komen toe 
aan de school. Denk u hierbij aan de inkomsten van het pleinfeest en de opbrengst van de 
kledinginzamelingsactie Bag2School. De opbrengst van het pleinfeest wordt gereserveerd voor de 
aanleg van een nieuw duurzaam schoolplein en de opbrengst van de Bag2School actie is ten goede 
gekomen van het tweejaarlijkse schoolreisje. 
 
 
Uitgaven 
 
De meeste activiteiten zijn uitgevoerd binnen het budget. Enkele grote activiteiten zoals de 
Koningsspelen, de Avondvierdaagse en het pleinfeest hebben het budget overschreden omdat  daar 
de keus is gemaakt de activiteit dit jaar grootser aan te pakken. 
 
De bankkosten worden vergoed door het PCBO. Omdat de betaling voor deelname aan de 
Avondvierdaagse dit jaar via de bankrekening van de Ouderraad is gegaan zijn er extra bankkosten 
gemaakt. 
 
De overige kosten vallen dit jaar hoog uit door de aanschaf van nieuwe poloshirts voor de Ouderraad, 
verlenghaspels, jerrycans, vlaggen en een spandoek. Ook worden uit deze kostenpost de koffie, thee 
en koekjes bekostigd die worden geserveerd tijdens de informatieavonden en open dagen. 
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Begroting en resultaat 
 
 

    Begroting   Resultaat 

    2018-2019  2018-2019 

    €  € 

       

Inkomsten       

Ouderbijdrage    6.996  7.679 

PCBO bijdrage (€ 1,50 per leerling)  423  423 

Kledinginzamelingsactie Bag2School  0  436 

Pleinfeest    0  1.411 

Totale inkomsten       7.419   9.949 

       

       

Uitgaven       

Opening schooljaar    75  68 

Lopathon groep 8    25  22 

Kinderboekenweek   125  121 

Sint Maarten    50  21 

Sinterklaasviering onderbouw  1.150  1.113 

Sinterklaasviering bovenbouw (ASK)  944  934 

Kerstviering in de school   500  297 

Elfstedentochtdag    150  0 

Projectweek    423  238 

Nationale Pannekoekendag   130  24 

Koningsspelen    150  693 

Paasviering    500  332 

Avond4daagse    200  396 

Gekke harendag    100  86 

Pleinfeest    500  1.036 

Afscheid groep 8    200  112 

Groepsactiviteit per klas (€ 1,50 per leerling van het PCBO) 423  293 

Versiercommissie    300  329 

Lief en leed    150  175 

Kosten bankieren    1  23 

Overige kosten    0  820 

Totale uitgaven       6.096   7.134 

       

Resultaat       1.323   2.815 
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Liquide middelen 
        

  Saldo begin  Saldo einde   

  schooljaar  schooljaar   

  €  €   

Rekening courant  394  1.905   

Spaarrekening  6.500  8.251   

  6.894  10.156   

       

       

Specificatie banksaldo      

       

Algemene reserve    2.000   

Voorziening duurzaam schoolplein  4.411   

Tussenrekening MR   1.284 *  
Opbrengst Bag2School actie    435 **  

Vrije reserve (= vrij besteedbaar)  2.026   

    10.156   

       

       

* Jaarlijks ontvangt de MR (Medezeggenschapsraad) een onkosten vergoeding van het PCBO. Daar zij  

niet over een eigen bankrekening beschikken wordt dat saldo op de rekening van de Ouderraad  
geparkeerd.  
        

** Dit saldo moet nog worden overgemaakt naar school ten gunste van het schoolreisje. 


