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Jaarverslag Ouderraad De Fakkel 2019-2020 

 

Inleiding 

Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad PCBO De Fakkel over het schooljaar 2019-2020. 
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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Samenstelling Ouderraad 
 
De Ouderraad van PCBO De Fakkel bestond dit schooljaar uit de volgende leden: 
 
Bestuur: 
Voorzitter:  Martin van den Hoek 
Secretaris:  Liesbeth van Maaren 
Penningmeester: Annet Evers 
 
Leden: 
Inge Leupen 
Jurjen Baas 
Lilian Rouwenhorst 
Marijana van der Veen 
Paul Stok 
Joost Heijstek 
Prissella Radix 
 
 
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 2019-2020: 
16 september 2019 
14 oktober 2019 
25 november 2019 
13 januari 2020 
17 februari 2020 
23 maart 2020 
11 mei 2020 
8 juni 2020 
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Activiteiten van de Ouderraad 
 
Opening schooljaar 
Op de eerste schooldag kwamen de leerlingen op school en werden ontvangen met een vrolijke 
cocktail. Wat bleek, bij het betreden van het schoolplein waren alle leerkrachten nog in 
vakantiestemming en zaten nog heerlijk in hun zomeroutfit op het strand, aan de rand van het 
zwembad of lagen nog heerlijk in het zonnetje bruin te bakken. 
 
Kinderboekenweek 
Het team van De Fakkel heeft tijdens de boekenweek veel aandacht besteed aan lezen en het thema 
op reis en vervoer. Tijdens de opening van de kinderboekenweek mochten alle leerlingen met een 
versierde fiets op school komen. Met de versierde fietsen werd een tocht door de buurt gemaakt. In 
iedere groep werd een winnaar gekozen die zijn/haar fiets het mooist had versierd. Ook stonden er 
op het plein een aantal bijzondere voertuigen opgesteld zoals een Jeep, een riksja en een 
brandweerauto. 
De bovenbouw sloot de boekenweek af met een leeswedstrijd en voor de onderbouw was er een 
parcours uitgezet op het schoolplein waarbij de leerlingen allerlei opdrachten uit moesten voeren 
zoals een kaart posten, een boek bezorgen, tanken en stoppen voor de spoorbomen. Na afloop 
werden de leerlingen getrakteerd op een versnapering. 
 
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 en fruit. 
 
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. Sint 
en zijn Pieten kwamen aan met de camper en waren nog helemaal in vakantie stemming. Sinterklaas 
lag zelfs nog lekker te tukken en de Pieten hebben samen met de leerlingen Sint wakker gemaakt. Na 
de 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 Peter Pan van ASK bezocht in schouwburg 
Orpheus. 
 
Kerstviering 
Dit schooljaar is er in de omgeving van school een lichtjestocht gehouden. Onderweg beeldden de 
leerkrachten op diverse plekken het kerstverhaal uit. Langs de hele route brandde er lichtjes.  
Het schoolplein was prachtig in kerstsfeer gebracht en na de toch kon men genieten van een 
heerlijke kop soep met een broodje. Tevens stond er een hele grote kerstboom op het plein waar alle 
leerlingen een kerstwens in mochten hangen.  
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Valentijnsparty 
Op 14 februari werd er een Valentijnsparty georganiseerd. Eerst voor de onderbouw en daarna voor 
de bovenbouw. De speelzaal was prachtig versierd en voor de leerlingen was er een drankje en 
lekkers. De leerlingen konden op de foto met hun vriendjes en vriendinnetjes, lekker chillen op de 
love seat en dansen op de muziek. 
 
Projectweek met thema beroepen 
Van 9 t/m 18 maart vond op school de projectweek met als thema beroepen plaats. Vooruitlopend 
op de projectweek is er op 6 maart een vossenjacht georganiseerd. Diverse ouders stonden in de 
buurt rondom school opgesteld en beelden een beroep uit. Bij de boekhouder ontvingen alle 
leerlingen een munt om bij de bakkers op het schoolplein een lekkere krentenbol mee te kunnen 
halen.  
Alle leerlingen zijn tijdens de projectweek gefotografeerd met een krijtbordje waarop geschreven 
stond welk beroep zij later uit willen gaan voeren. De leerlingen hebben deze foto mee naar huis 
gekregen. 
Helaas werden we tijdens de projectweek geconfronteerd met een lockdown en ging de school dicht. 
We hebben hierdoor de projectweek niet meer af kunnen ronden. 
 
Schoolfotograaf 
Door de coronapandemie hebben we de komst van de schoolfotograaf af moeten zeggen. Wel 
hebben we aan het eind van het schooljaar nog coronaproof klassenfoto’s kunnen laten maken. Deze 
klassenfoto’s zijn bij het afsluiten van het schooljaar aan de leerlingen uitgereikt door de koning en 
de koningin. 
 
Gekke harendag 
12 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. gekke harendag. Vanuit iedere 
groep werd er een winnaar gekozen die het meest bijzondere kapsel had en hij/zij werd verrast met 
een ijscadeaubon en een mooie bokaal. Tevens zijn alle leerlingen getrakteerd op een ijsje. 
 
Musical groep 8 
Dit jaar was er na afloop van de musical helaas geen mogelijkheid om af te sluiten met een hapje en 
een drankje. Wel heeft de ouderraad gezorgd voor verpakte koeken en drankjes voor de leerlingen. 
 
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 ontvangt de Ouderraad van het PCBO een bijdrage van € 1,50 per leerling. Dit jaar is er 
gerekend met een aantal van 284 leerlingen (=aantal leerlingen op 1 oktober 2018) waardoor de 
bijdrage op € 426,= 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 ballonkunstenaar ingehuurd bij het afscheid van een leerkracht en zijn de gelden besteed aan 
juffendag. 
 
Dit jaar is de ouderbijdrage voor het eerst geïnd middels een betaallink via Parro. Voor bijna 87% 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. Dit jaar zijn de opbrengsten van de Bag2School acties volledig 
ten gunste gekomen van het nieuwe duurzame schoolplein. I.v.m. de coronapandemie hebben er dit 
jaar verder geen activiteiten plaatsgevonden waarbij inkomsten zijn gegenereerd.  
 
 
Uitgaven 
 
Halverwege dit schooljaar werd de Ouderraad geconfronteerd met de coronapandemie en de 
lockdown die als gevolg daarvan werd ingesteld. Hierdoor hebben de activiteiten die vanaf maart op 
de agenda stonden niet door kunnen gaan. De activiteiten die wel plaats hebben gevonden zijn 
vrijwel allemaal uitgevoerd binnen het budget. Het budget voor de sinterklaasviering is overschreden 
omdat er een podium is gehuurd die niet in de begroting was opgenomen. Ook gekke harendag viel 
duurder uit dan begroot. Omdat er al een aantal activiteiten niet door konden gaan is er besloten die 
dag alle leerlingen te trakteren op een ijsje.  
 
Voor de bankkosten ontvangen wij een vergoeding van het PCBO van € 150,=. Dit is echter niet meer 
kosten dekkend. Daarnaast betalen wij per transactie die gedaan wordt voor het betalen van de 
ouderbijdrage € 0,35 waardoor de bankkosten met bijna € 85,= zijn toegenomen. 
 
Dit jaar zijn er ook een aantal uitgaven gedaan die niet opgenomen waren in de begroting. Zo hebben 
alle leerlingen tijdens de periode dat de school gesloten was i.v.m. corona een zakje 
zonnebloemzaadjes ontvangen en heeft de Ouderraad de zonnebloemwedstrijd georganiseerd.. 
Daarnaast is er aan het eind van het schooljaar nog een klassenfoto gemaakt door de schoolfotograaf 
die op de laatste schooldag is uitgereikt door de koning en de koningin. 
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Begroting en resultaat 
 

     Begroting  Resultaat 

     2019-2020 2019-2020 

     € € 

Inkomsten      

Ouderbijdrage    7.280 7.849 

PCBO bijdrage (€ 1,50 per leerling)  426 426 

Kledinginzamelingsactie   0 1.148 

Pleinfeest    0 0 

Totale inkomsten       7.706 9.423 

       

     Begroot Besteed 

     € € 

Uitgaven       

Opening schooljaar    25 17 

Lopathon groep 8    25 13 

Kinderboekenweek    200 123 

Sint Maarten    50 18 

Sinterklaasviering onderbouw   1.135 1.379 

Sinterklaasviering bovenbouw (ASK)  850 839 

Kerstviering in de school   250 276 

Valentijnsparty    200 193 

Projectweek Beroepen (€ 1,50 per leerling) 402 260 

Nationale Pannekoekendag*   125 0 

Zonnebloemwedstrijd   0 88 

Koningsspelen*    500 0 

Paasviering (incl. paasontbijt)*  750 0 

Avond4daagse*    400 0 

Gekke harendag    100 132 

Pleinfeest*    750 5 

Afscheid groep 8    150 29 

Afsluiting schooljaar   0 1.387 

Groepsactiviteit per klas (€ 1,50 per leerling) 402 284 

Versiercommissie    200 136 

Lief en leed    150 34 

Kosten bankieren    150 129 

Overige kosten    250 151 

Besteding opbrengsten Bag2School t.g.v. schoolreisje 2018 436 436 

Totale uitgaven       7.500 5.927 

       

Verschil         206 3.496 

*Niet doorgegaan i.v.m. coronapandemie 
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Liquide middelen     

  

Saldo 
begin  Saldo   

  schooljaar  31-7-2020  

  €  €  
Rekening courant 1.905  765  
Spaarrekening 8.251  13.297  

  10.156  14.062  

      

      

Specifiatie banksaldo    

      

Algemene reserve   2.000  
Voorziening onderhoud schoolplein 5.559  
Tussenrekening MR   1.694 * 

Vrije reserve (= vrij besteedbaar) 4.809  

    14.062  
 

*Omdat de MR niet over een eigen bankrekening beschikt worden de vergoedingen die zijn 

ontvangen van het PCBO geparkeerd op de bankrekening van de OR. 


