
Ls, 

Voor u ligt het jaarverslag van de ouderraad van P.C.B.O. de Ploeg over het schooljaar 2018/2019. 

Als ouderraad hebben wij ons het afgelopen jaar vol enthousiasme ingezet om diverse activiteiten op school te 

organiseren dan wel op een leuke manier te voorzien van de gewenste ondersteuning. 

Onze doelstelling is al onze kinderen tijdens hun basisschool-carrière net even dat leuke extraatje te geven 

waar de leerkrachten omwille van -inmiddels veel besproken- (werk)druk(te) niet aan toe komen. 

Dit doen wij als ouderraad uiteraard niet alleen. Veel van u hebben -middels de “helpende handen lijst”- 

aangegeven, op de momenten dat “vele handen licht(er) werk maken”, bereid te zijn deze handen uit de 

mouwen te steken. Hiervoor bedanken wij jullie. 

Tijdens onze maandelijkse vergadering is er tevens een vertegenwoordiging van school aanwezig. Op deze 

prettige wijze coördineren wij over en weer alle lopende zaken die er toe doen, met als uiteindelijk doel er voor 

te zorgen dat úw kind later met plezier terugkijkt op een leuke tijd op P.C.B.O. de Ploeg. 

De bezetting van de ouderraad is de afgelopen twee jaar stevig aan verandering onderhevig geweest. Er zijn 

meerdere ouders vertrokken en hiervoor in de plaats hebben wij weer een aantal nieuwe ouders mogen 

verwelkomen. Hier zijn wij erg blij mee. Het stelt ons in staat om deze vrijwillige activiteiten te blijven doen. 

Zonder dat ik in het jaarverslag de ruimte kan nemen om een ieder separaat te bedanken voor zijn of haar 

belangeloze inzet, wens ik Roelof Moltmaker tóch apart te benoemen. Roelof heeft de functie van 

penningmeester overgenomen op een bijzonder turbulent moment en heeft meer dan 5 jaar lang op 

bewonderenswaardige wijze invulling gegeven aan het penningmeesterschap. Hij heeft hiermee het financiële 

fundament gelegd waarop wij nog lange tijd kunnen bouwen. Zijn overdracht van verantwoordelijkheden aan 

de nieuwe penningmeester is van eenzelfde hoge kwaliteit geweest. Voor dit alles zijn wij hem dank 

verschuldigd. 

Hieronder vindt u wat highlights van onze activiteiten voor het schooljaar 2018-2019; Allereerst beginnen we 

ieder schooljaar door de school te versieren en alle kinderen weer welkom te heten in het nieuwe schooljaar. 

Leuke vlaggetjes en spandoeken fleuren het schoolplein op. 

Vrij snel hierna vindt het openingsfeest plaats. Een nieuw feest wat in vrij korte periode bijzonder populair is 

geworden. Wij veronderstellen dat deze populariteit een verband kent met het springkussen, de stormbaan, de 

muziek, het eten en drinken en het ijs. IJs voor iedereen is overigens iets wat je bij PCBO de Ploeg vaker 

tegenkomt op hele warme dagen. Op de extra warme dagen zou je jezelf zomaar ineens op het strijdtoneel van 

een watergevecht kunnen bevinden. 

Door het jaar heen zijn wij als ouderraad verder -al dan niet samen met leerkrachten- druk met; De bag2school 

actie(s), de koningsspelen, Pasen, het ondersteunen van het leerlingenparlement bij het maken en uitvoeren 

van de plannen die zij smeden, het versieren voor Sinterklaas en het versieren voor Kerst. (uiteraard moet alles 

ook weer opgeruimd worden. ;) ), de schoolreisje(s), de schoolfotograaf, het onderhoud van (de directe 

omgeving van) speeltoestellen en afsluitend verzorgt de ouderraad ook altijd de versnaperingen bij de 

eindmusical van groep 8. Ik weet vrijwel zeker dat ik hierbij nog zaken over het hoofd zie, maar deze zal ik in 

volgend jaarverslag extra benoemen. :) 

Heeft u een vraag of een leuk idee?, Laat het ons gerust weten. Wij zijn te bereiken via ons e-mailadres: 

orploeg@pcboapeldoorn.nl 

Namens de voltallige ouderraad wil ik nogmaals een ieder bedanken die, op welke wijze dan ook, belangeloos 

heeft willen bijdragen. Bedankt! 

Wij hopen komend jaar wederom op u te mogen rekenen.                                                                                       

Dennis de Kruyf                                                                                                                                                                  

Ouderraad P.C.B.O. de Ploeg 
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Dit financieel jaarverslag behandelt in het kort de inkomsten en uitgaven van de Ouderraad van de 

basisschool “De Ploeg” te Apeldoorn. 

 

Bij de start van het schooljaar wordt het budget voor het komende schooljaar opgesteld aan de hand 

van het aantal leerlingen aan het begin van het schooljaar. 

De posten in het budgetoverzicht worden afgestemd op de activiteiten die de school dan wel de 

ouderraad organiseert.  

Normaliter wijkt deze weinig af van het voorgaande jaar. 

 



 

 

Ouderbijdrage 
 

De inkomsten van de Ouderraad bestaan voor een groot deel uit de ouderbijdrage van de ouders. 

Afhankelijk van het aantal kinderen wordt een vrijwillige jaarlijkse bijdrage gevraagd. Daarnaast zijn 

er nog geringe inkomsten vanuit georganiseerde activiteiten. 

 

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2018 –  2019 was: 

• Per kind      € 27,50 

• Instromers €   3,00 per maand 

 

 

Voor het schooljaar 2018 – 2019 is in totaal € 5677,00 aan ouderlijke bijdrage binnengekomen. 

Het schooljaar is gestart met 270 leerlingen, van deze leerlingen hebben uiteindelijk 197 betaald.  

Dat is een percentage van 73,0%!  

 

Dit is een daling van 12,9% t.o.v. het vorige schooljaar. 

 

 

 

Budget / Inkomsten-Uitgaven 

 

De begroting en het jaarresultaat zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 

In de kolom “begroot” worden de begrotingsbedragen per onderdeel aangegeven. In de kolom 

“realisatie” staan de gemaakte uitgaven vermeld.  

Voor de begroting zijn we dit jaar uitgegaan van een betalingspercentage van de ouderlijke bijdrage 

van 87,5%. 

 

Inkomsten   begroot   realisatie   Uitgaven   begroot   realisatie  

Ouderbijdrage € 6.670,00 € 5.617,00 Koningsspelen €375,00 € 378,77 

Ouderbijdrage nieuwe leerlingen  € 60 ,00 Talentenmiddag € 150,00 € 150,00 

Ouderbijdrage extra  € 0,00 St. Nicolaas € 1.200,00 € 1.297,46 

Overige inkomsten  € 966,50 ASK Theater € 365,00 € 365,00 

Reservering / overige inkomsten  € 0,00 Kerst € 450,00 € 280,21 

Bijdrage OR/MR  € 369,49 Pasen € 300,00 € - 

   Avondvierdaagse € 100,00 € - 

   Kamp groep 8 € 240,00 € 240,00 

   Afscheid groep 8 € 350,00 € 112,87 

   Groepsbijdrage € 500,00 € 500,00 

   Ouderavond / Infoavond OR/MR € 0,00 € - 

   Beheerskosten € 175,00 € 117,50 

   Reservering / overige € 400,00 € 15,62 

   Receptie/jubilea/welzijn € 130,00 € 45,50 

   Schoolreisje / reservering schoolreisje € 800,00 € 946,65 

   Buiten-speelmateriaal € 450,00 € - 

   Kas  € - 



   Startactiviteit OR € 150,00 € 320,74 

   Actie? € 95,00 € - 

   Leerlingen parlement € 150,00 € 108,25 

   Musical € 120,00 € 166,20 

   Overige uitgaven  € 500,00 

   Resultaat  € 955,23 

 € 6.500,00 6.643,50  € 6.500,00 € 6.500,00 

 

In de loop van het schooljaar is ons een bijdrage gevraagd voor het aanschaffen van nieuwe hesjes, 

hiervoor heeft de OR een donatie gedaan van 

€ 500,00. (opbrengst van het rad van fortuin, actie begin van het schooljaar) 

 

 

Resultaat 

Door het dalen ten opzichte van vorig jaar van het percentage betalende ouders (73,0%) is er € 

823,00 minder aan ouderbijdrage binnengekomen dan wat begroot was. 

Financieël wordt schooljaar 2018 – 2019 afgesloten met een positief bedrag van:  € 955,23. 
Dit komt met name door besparingen/minder inkopen van boodschappen voor verschillende 

activiteiten en extra inkomsten door acties van Bag2school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de Ouderraad “De Ploeg” 

September 2019 

 

 

 

R.J. Moltmaker. 

Penningmeester 
 


