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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad PCBO De Ploeg 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.  

Het is in verband met Corona een ander verslag geworden dan normaal. Op 15 maart gingen 

de scholen dicht. Toen school weer startte, konden alsnog bepaalde activiteiten niet 

doorgaan zoals de Koningsspelen en Pasen.  

En net als alle ouder(s)/verzorger(s) is de ouderraad, omdat fysiek vergaderen niet mogelijk 

bleek, overgestapt op digitaal vergaderen.  

Wij hebben, als ouderraad ons best gedaan om met bijbehorend enthousiasme toch een 

steen bij te dragen aan de activiteiten op school, welke wél (maar in aangepaste vorm) 

doorgang mochten vinden.  

Onze doelstelling is niet veranderd. “al onze kinderen tijdens hun basisschool-carrière net 

even dat leuke extraatje geven”. 

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 ertoe 

doen, met als uiteindelijk doel ervoor te zorgen dat úw kind later met plezier terugkijkt op een 

leuke tijd op P.C.B.O. de Ploeg. 

Ik hoop dat er komend jaar een hoop activiteiten weer “zo normaal mogelijk” door kunnen 

gaan. 

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 eenieder bedanken die, op welke wijze dan 

ook, belangeloos heeft willen bijdragen. Bedankt! Blijf gezond! 

 

Dennis de Kruyf 
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Samenstelling Ouderraad 
 

De Ouderraad van PCBO De Ploeg bestond dit schooljaar uit de volgende leden: 

Bestuur 

Voorzitter: Dennis de Kruyf 

Penningmeester: Ester de Jong 

Secretaris: John Schippers 

Leden 

Cindy Barendrecht 

Micha Huybrechts 

Marieke Snijder 

Jolanda Wisse 

Naomi Wielart 

Thomas Klein Middelink  

Roelof Moltmaker  

Thomas en Roelof worden bedankt voor hun inzet. Roelof heeft jarenlang als 

penningmeester deelgenomen aan de OR maar heeft nu geen kinderen meer op De Ploeg. 

Thomas is met zijn gezin verhuisd.  

Inmiddels is Nick Wijngaards als nieuw lid gestart in het nieuwe schooljaar.  

De Ouderraad vergadert gemiddeld tien maal per jaar. De vergaderdata worden voorafgaand 

aan het schooljaar vastgesteld. De vergaderingen zijn openbaar evenals de notulen. Notulen 

kunt u opvragen middels een e-mail. Het e-mail adres van de Ouderraad is: 

ordeploeg@pcboapeldoorn.nl 

De vergaderdata waren in het schooljaar 2019-2020: 

2019 : 19 september / 17 oktober / 21 november /12 december 

2020 : 16 januari / 12 februari / 19 maart / 16 april / 11 juni en 9 juli 

 

In 2020-2021 zijn de vergaderingen gepland op iedere derde donderdag van de maand.  
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Activiteiten van de Ouderraad 
 

Start schooljaar 
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 fleurde het 

schoolplein op. Vrij snel hierna vindt het openingsfeest plaats, welke -ondanks het wat 

slechtere weer- tóch goed bezocht is en waarbij iedereen het naar zijn/haar zin heeft gehad.  

De stormbaan was een succes! 

Bag 2 school 
Om extra inkomsten te verkrijgen, plannen we twee maal per jaar de bekende bag tot school 

actie. Fijn dat iedereen zijn bijdrage heeft geleverd! 

Sinterklaas 
De Sint arriveerde met de brandweerwagen en Piet zat vast op het dak en durfde er niet af. 

Het was een dolle boel. Ook was school leuk versierd en kregen de kinderen lekkers en 

cadeautjes.  

Kerst 
School was mooi versierd met lichtjes en kerstbomen. De viering kon dit jaar in de Stolp 

plaatsvinden, in twee delen.  

Schoolreisje 
Om het jaar gaan we op schoolreisje. In 2019 zijn we gestart met de voorbereidingen en het 

boeken.  

Schoolfotograaf 
Jaarlijks plant de OR de fotograaf. Dit is altijd een logistieke uitdaging. Wanneer, welke 

fotograaf en welke ruimte is het best? 

Juffendag 
Omdat veel activiteiten niet door konden gaan, is eind van het jaar groots uitgepakt met 

juffendag. Er waren tal van spelletjes, een stormbaan en de kinderen kregen verse popcorn 

en een slush puppy.  

Afscheid groep 8 
Schoolkamp kon helaas niet doorgaan. Echter groep 8 is niet vergeten. Ze hebben een leuke 

middag op school gehad, met stormbaan en een heerlijke BBQ met de leraren. In plaats van 

een musical heeft groep 8 zelf stukjes bedacht en uitgevoerd voor de ouders in de gymzaal.  

En verder 
- Er zijn nieuwe houtsnippers aangeschaft door de OR voor onder het speelhuisje op 

het grote plein.  

- Groepen 6 en 7 zijn naar het ASK theater “Peter Pan”geweest 

- Jaarlijks krijgt iedere klas een bedrag van de OR om extra materialen aan te schaffen 

- In het nieuwe jaar zijn de kinderen getrakteerd op ‘rolletjes’ met slagroom 
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Financiën 
Onderstaand de uitgaven en inkomsten. Het jaar is positief afgesloten doordat niet alle 

activiteiten doorgang konden vinden.  

Het verzoek voor de ouderbijdrage werd dit jaar voor het eerst via Parro/Mollie gedaan. Onze 

ervaring is positief. Ouders konden eenvoudig het betaalverzoek voldoen. Dit versimpelen 

van de betaalmethode, heeft als resultaat dat het aantal ouders dat het bedrag voldaan heeft 

is gestegen van 85% naar 91%.  

Inkomsten  € 8.453,70 
Uitgaven  € 5.806,69 

 
Eindsaldo  € 2.647,01 

 
Specificatie uitgaven  Resultaat  Begroot  Over 
Koningsspelen  € -  € 375,00  € 375,00 
Talentenmiddag  € -  € 150,00  € 150,00 
St. Nicolaas  € 1.001,04  € 1.300,00  € 298,96 
ASK Theater  € 424,40  € 425,00  € 0,60 
Kerst  € 476,78  € 450,00  € -26,78 
Pasen  € -  € 275,00  € 275,00 
Kamp groep 8  € 140,00  € 260,00  € 120,00 
Afscheid groep 8  € 680,60  € 225,00  € -455,60 
Groepsbijdrage  € 550,00  € 550,00  € - 
Beheerskosten  € 94,76  € 140,00  € 45,24 
Reservering / overige  € 271,52  € 300,00  € 28,48 
Receptie/jubilea/welzijn  € 54,40  € 100,00  € 45,60 
Reservering schoolreisje  € -  € 800,00  € 800,00 
Buitenspeelmateriaal  € 349,99  € 450,00  € 100,01 
Kas  € -  € -  € - 
Startactiviteit OR  € 513,87  € 300,00  € -213,87 
Actie?  € -  € 100,00  € 100,00 
Leerlingen parlement  € -  € 150,00  € 150,00 
Musical  € 168,10  € 175,00  € 6,90 
Overige uitgaven  € 540,94  € -  € -540,94 

 € 5.266,40  € 6.525,00  € 1.258,60 

 

Specificatie inkomsten 

Ouderbijdrage 8776 

OR gelden     555 

Openingsfeest  400 

Bag to School  316 

PCBO   405 

Specificatie overige uitgaven 

- Plastic bakken OR kasten 

- Juffendag (stormbaan, slush puppy, popcorn, spelletjes) 

- Ijsje kinderen na hervatting school 

 

 


