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Inleiding 
Voor u ligt het jaarverslag van Stichting Ouderfonds PCBS de Kring over het schooljaar 2016-2017. In 

dit jaarverslag wordt kort ingegaan op de doelstellingen van de stichting, daarnaast wordt een kort 

overzicht gegeven van de verschillende activiteiten en tenslotte is het financieel jaarverslag 

opgenomen. 

Het schooljaar 2016-2017 was het eerste schooljaar waarbij gewerkt werd met een continue rooster, 

dit betekent dat alle kinderen gezamenlijk op school eten. Dit betekende voor enkele activiteiten dat 

de programma’s iets moesten worden aangepast, bijvoorbeeld de sintviering of de koningsspelen.  

Doelstelling Stichting Ouderfonds PCBS de Kring   
De stichting heeft ten doel: 

a) het in financiële zin ondersteunen van de school, bijvoorbeeld door geldmiddelen ter 

beschikking te stellen voor sport- en spelactiviteiten. Deze uit de ouderbijdrage gefinancierde 

extra activiteiten dienen te allen tijde ten goede te komen aan het welzijn of het extra 

vergaren van kennis van de leerlingen van de school. 

 

b) het beheren van het vermogen van de ouderraad van de school; 

 

c) het bevorderen van de relatie tussen ouders, voogden of verzorgers, de 

medezeggenschapsraad, de school en het schoolbestuur voor een optimaal functioneren van 

de school, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of 

daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. 

Grondslag voor de Stichting Ouderfonds zijn de statuten en het reglement. Doordat er met de 

oprichting van de Stichting Ouderfonds formeel statuten zijn vastgelegd bij de notaris, moest het 

bestaande reglement hierop worden aangepast. Dit is in nauw overleg met de directie van De Kring 

en de Medezeggenschapsraad (MR) gegaan en op basis van alle input zijn deze bekrachtigd. Dit 

reglement is op verzoek verkrijgbaar en staat ook op de site van de Kring. 
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Samenstelling  
In het schooljaar 2016-2017 bestond de oudercommissie van “De Kring” uit de volgende personen: 

Bestuur: 

Voorzitter:  Yvonne van Donselaar 

Secretaris:   Janneke Roskam 

Penningmeester:  Tanja van Agterveld 

Leden (ouders): 

Annemieke Schuyl 

Cynthia Heeringa 

Eugenie Knaap 

Geeske Timmerman 

Hub Orbons 

Henry Rooks 

Linda Plugge 

Nicole Westendorp 

Pim Pelstra, 

Stéphanie Giljam 

Leden vanuit het team: 

Lucie van der Maas,  

Neeltje Mandemaker 

Vergaderingen  
De stichting Ouderfonds vergadert in een schooljaar tenminste 6 maal op van te voren 

overeengekomen data. In het afgelopen schooljaar hebben deze vergaderingen op de volgende data 

plaats gevonden: 29 augustus 2016, 10 oktober 2016, 28 november 2016, 16 januari 2017, 13 maart 

2017, 8 mei 2017 en 19 juni 2017. 

De notulen van de vergaderingen zijn openbaar en kunnen opgevraagd worden bij de secretaris via 

orkring@pcboapeldoorn.nl 
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Werkgroepen/commissies  
Binnen de school zijn verschillende werkgroepen actief. Elke werkgroep of commissie heeft een 

ouder als coördinator en een coördinator vanuit het team. De werkgroepen zijn binnen de stichting 

Ouderfonds verdeeld over de leden van de ouderraad. De stichting Ouderfonds leden fungeren als 

contactpersoon voor de werkgroepen of commissies. De leden van de ouderraad houden contact 

met de werkgroepen voor eventuele bijzonderheden of advies. In de Ouderraad vergadering worden 

eventuele bijzonderheden van de werkgroepen besproken en wordt zo nodig actie genomen.  

De werkgroepen zijn o.a.: 

 Luizengroep 

 Kookgroep 

 Schoonmaakgroep 

 Lief en leed groep  

 Ouderhulp 

 Sinterklaascommissie  

 Kerstcommissie 

 Sportcommissie 

 Paascommissie 

 Koningsspelencommissie 

 Schoolreisje 

 NL-Doet 

 Fotografen tijdens activiteiten 

Activiteiten van de Ouderraad  
In 2016-2017 hebben verschillende activiteiten plaats gevonden waar de Ouderraad een bijdrage aan 

heeft geleverd, zowel financieel als in de organisatie. Hieronder worden een aantal van deze 

activiteiten toegelicht. 

Start kinderboekenweek 

Op 5 okt is de kinderboekenweek weer feestelijk van start gegaan, het thema was dit jaar “Voor altijd 

jong”. Samen met leerkrachten zijn verschillende leuke activiteiten uitgevoerd tijdens de 

kinderboeken week. Het is belangrijk dat kinderen lezen, daarom is er vanuit de Ouderraad iemand 

actief betrokken bij het beheer van de schoolbibliotheek er wordt er ieder jaar een financiële  

bijdrage gedaan van €250,=. Met die bijdrage wordt de kwaliteit van de collectie boeken binnen de 

Kring gewaarborgd 

Sinterklaas 

Op maandag 5 december 2016 bracht Sinterklaas weer een bezoekje aan onze school. Hij kwam dit 

jaar aan met een oude Ford. Net als het jaar ervoor is er weer voor gekozen de cadeautjes in een 

schatkamer uit te delen, hierbij konden de kinderen zelf een keuze maken uit een aantal cadeaus. 

Verder is het verhaal gevolgd van het Sinterklaas journaal. Vanuit de stichting Ouderfonds is een 

bijdrage geleverd voor de cadeautjes en het snoepgoed. Ook is er dit jaar geprobeerd een gezond 
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tussendoortje aan te bieden in de vorm van een mandarijnen pietje, maar daarnaast waren er 

uiteraard ook voldoende pepernoten en andere lekkernij. 

 

Kerstfeest 

Op donderdag 22 december vond weer de lichtjes tocht plaats rond de school, waarbij het 

kerstverhaal uitgebeeld werd. Het weer zat mee en mede door de inzet van vele ouders, 

leerkrachten en kinderen was het weer een betoverende manier om samen als gezin de kerstviering 

van school te beleven. Na een mooie tocht over het veld was er koffie, thee en wat lekkers op het 

plein waar onder begeleiding van live muziek nog even kon worden na gepraat. 

 

 

NL doet 

Dit jaar heeft de stichting Ouderfonds voor de vierde keer deelgenomen aan de nationale 

vrijwilligersdag van NLdoet, onderdeel van het Oranje Fonds. Op vrijdag 10 maart 2017 zijn 

vrijwilligers aan de slag gegaan om de school schoon te maken, klussen te doen en andere 

voorkomende zaken zijn geregeld en hersteld. Een aantal leerlingen van Aventus zijn gekomen in het 

kader van hun maatschappelijke betrokkenheid vanuit hun eigen school. 

Pasen 

Net als elk jaar hebben de kinderen op woensdag  12 april 2017 een paasontbijt gehad in de klas bij 

de paasviering. De boodschappen voor dit lekkere ontbijt zijn gedaan door leden van de Ouderraad. 

De stichting Ouderfonds geeft een bijdrage voor dit ontbijt en de viering. 
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Koningsspelen 

Vrijdag 21 april stond wederom in teken van sport, spel en onze koning, tijdens de jaarlijkse 

koningsspelen. Ook dit jaar was er weer een stormbaan voor de midden- en bovenbouw en was er 

een springkussen voor de kleuters. Daarnaast waren er allerlei verschillende sport en spel 

activiteiten. Enkele ouders vanuit de ouderraad hebben, samen met enkele leden van het team, de 

spelen georganiseerd. Door het continue rooster was de indeling van de dag iets anders dan 

voorgaande jaren en hebben de kleuters en middenbouw het “koningsontbijt”als lunch gebruikt. 

Vanuit de stichting Ouderfonds wordt de huur van onder andere de springkussens en het spel 

materiaal gefinancierd. 

 

Schoolreisje 

Elke twee jaar wordt er een schoolreisje georganiseerd voor de groepen 1 t/m 6, zo ook dit 

schooljaar weer op donderdag 1 juni. De groepen 1 en 2 zijn naar het Land van Jan Klaasen geweest 

in Braamt. De groepen 3 en 4  hebben zich de hele dag vermaakt op het Schateiland in Zeumeren. En 

tenslotte hebben de kinderen uit groep 5 en 6 zich creatief bezig gehouden bij de “Spelerij”in Dieren. 

Afscheid groep 8 

Het afscheid van groep 8 wordt op De Kring groots gevierd met een musical en een gezellige receptie 

daarna voor de ouders en kinderen. De receptie wordt verzorgd en aangeboden vanuit de 

ouderbijdrage. 

Traktatie laatste schooldag 

Op de laatste schooldag heeft de stichting Ouderfonds een ijscokar geregeld en alle leerlingen 

getrakteerd op een heerlijk ijsje.  

Kring Summer Lounge 

Net als het vorig schooljaar is ook dit schooljaar feestelijk afgesloten met een “Kring Summer 

Lounge”. Een gezellige middag georganiseerd door de kinderen en leerkrachten voor de ouders. 

Gezellig het schooljaar afsluiten met ouders en kinderen.  

Sportcommissie 

Naast allerlei activiteiten op school zijn er ook een aantal ouders nauw betrokken bij verschillende 

school sport toernooien, zoals voetbal, hockey, volleybal en de scholierencross. Om deze sport 

activiteiten nog net even iets meer te stimuleren is er dit schooljaar vanuit de stichting Ouderfonds 

een bijdrage geleverd aan een nieuw schoolsport tenue. Daarnaast zijn er ook nieuwe hesjes 

aangeschaft voor bijvoorbeeld de avondvierdaagse. 
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Ouderhulp 

Wanneer er ouders nodig zijn voor activiteiten wordt via Digiduif een hulpvraag uitgedaan door de 

contactpersonen uit de Ouderraad. Op deze wijze worden de vragen vanuit een centraal punt 

gecoördineerd, wat erg goed en efficiënt werkt. 

Fotograaf tijdens activiteiten 

Nieuw dit schooljaar was een pool “vaste”ouders die het leuk vinden mooie foto’s te maken tijdens 

de vele verschillende activiteiten op school. Een deel van de foto’s wordt gebruikt op Facebook en de 

rest wordt via Digiduif aan de ouders getoond. 

Lief en leed  

 De Ouderraad zorgt er voor dat er namens alle ouders een kaartje verstuurd wordt naar ouders en 

teamleden bij geboorte, ziekte, overlijden etc. 

Verhuur statafels 

De stichting Ouderfonds heeft een aantal statafels in beheer die tegen een geringe vergoeding 

gehuurd kunnen worden.  

Overige activiteiten 

De culturele uitstapjes, meester- en juffen dag, Vaderdag- en Moederdag cadeaus, bestrijding van 

hoofdluis en een EHBO diploma voor groep 8 zijn activiteiten die uit het schoolfonds betaald worden. 
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Financieel jaarverslag 
 

Inkomsten 

De ontvangen vrijwillige ouderbijdrage is boven verwachting, ruim 90% van de ouders 

heeft de vrijwillige bijdrage betaald. De Ouderraad en school zetten zich actief in voor 

diverse activiteiten die niet tot het reguliere onderwijsprogramma behoren en het is fijn 

te zien dat er een hoge betrokkenheid is van ouders om hier (financieel) aan bij te 

dragen.  

Extra inkomsten voor de OR is de verhuur van statafels. Dit jaar heeft dat 40 euro 

opgeleverd. Daarnaast wordt er altijd een bijdrage gedaan vanuit stichting Oranjefonds 

voor NL-doet. Dit geld wordt volledig gebruikt voor het opknappen van de school en 

wordt dan ook als volledig vast bedrag aan de school uitgekeerd.  

Uitgaven 

Dit jaar is er het twee jaarlijks schoolreisje geweest, daardoor zijn de uitgaven op deze 

post hoger dan de verwachtte gebudgetteerde kosten, echter ook in een schooljaar 

zonder uitgaven voor een schoolreisje worden deze kosten in de begroting opgenomen. 

De meeste activiteiten zijn uitgevoerd binnen het gestelde budget. Enkele posten zoals 

Kerstfeest is lager uitgevallen, dit wordt mede veroorzaakt door het type kerstfeest dat 

er dit jaar gehouden is, de kosten voor een lichtjes tocht zijn lager dan een kerstfeest in 

de kerk waarvoor huur betaald moet worden bijvoorbeeld. 

Er is dit jaar besloten dat er vanuit de stichting Ouderfonds een forse bijdrage geleverd is 

voor de aanschaf van nieuwe sport tenues. Dit heeft ervoor gezorgd dat het jaar 

uiteindelijk met een negatief resultaat is afgesloten en dat er in ingeleverd op de 

reserves. 
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