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Jaarverslag ouderraad 2016-2017.
We kunnen aan het einde van dit schooljaar terugkijken op een jaar waarin we als OR weer veel hebben gedaan om het schooljaar voor de kinderen extra
leuk te maken.
Hieronder vindt u wat korte highlights van onze activiteiten voor schooljaar 2016-2017:
Allereerst beginnen we het 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 om het nieuwe jaar in te luiden.
Ook hebben we begin dit schooljaar geholpen bij de opening van de schoolbibliotheek; eind van het vorige schooljaar hadden we daarvoor al een leuke
sponsorloop georganiseerd waardoor er een mooie hoeveelheid nieuwe boeken gekocht kon worden en dat maakt het lezen nog leuker!
Dit jaar zijn we met alle groepen op schoolreisje geweest, de school heeft ervoor gekozen om het ene jaar wel op schoolreisje te gaan en het jaar daarop
niet. Dit jaar gingen de groepen 1 en 2 naar Kids Playground die we helemaal voor onze kleuters alleen hadden. De groepen 3 en 4 gingen met de bus naar
Schateiland Zeumeren waar ze naast lekker spelen ook op zoek gingen naar de schat samen met een heuse piraat! Groep 5 is naar (pret)park Tivoli geweest,
en groep 6 & 7 zijn een dagje naar Avonturenpark Hellendoorn geweest. De kinderen hebben genoten van deze leuke uitjes.
In september zijn alle kinderen op de foto gegaan, ook dit wordt geregeld en op de dag zelf begeleid door leden van de ouderraad. Gelukkig hebben we dit
jaar, na wat oud leden die zijn gestopt, nieuwe ouderraad leden erbij gekregen want meer handen maakt immers licht werk. Onze nieuwe formatie heeft u
in de nieuwsbrief kunnen zien.
Zoals u ziet gebeurt er in het begin van elk schooljaar altijd erg veel en waar we ook erg trots op zijn is het nieuwe speeltoestel bij de kleuters die in
november in gebruik genomen is en door de juffen en alle kleuters feestelijk is geopend.
In december versieren we altijd (met hulp van meerdere ouders die zich daarvoor hebben aangemeld via de helpende handen lijst) de school, eerst in
sinterklaassfeer en later in een prachtig kersttafereel. Ook helpen we bij de organisatie en uitwerking van deze gezellige december feesten. Sinterklaas die
dit jaar weer op school langs kwam met zijn pieten en daarna een echt kerstdiner met je eigen klasgenootjes en juf/meester; wat hebben we hier met zijn
allen weer van genoten.
Met de zomer op komst hebben we dit jaar voor het eerst een Bag2School actie opgezet, een actie waarbij we oude kleren in konden leveren en van de
opbrengst prachtige nieuwe sporttenues hebben gekocht. Deze zijn ook al in gebruik genomen en hebben het nieuwe logo van De Ploeg.
Met het mooie weer vonden wij het ook tijd voor wat verkoeling en zo hebben we twee keer op een warme dag ijsjes uitgedeeld aan alle klassen: een
verrassing voor de kinderen, er werd heerlijk van gesmuld.

Door het leerling parlement zijn we dit jaar benaderd om mee te helpen bij de organisatie van de disco, een knalfeest met DJ Daan die we vast nog eens in
gaan zetten!
We sluiten het jaar altijd af met de musical van groep 8 waarbij wij voor de versnaperingen zorgen, dit jaar lekkere warme hapjes die erg in de smaak vielen!
En met het einde van het jaar in zicht zijn wij alweer druk met de voorbereidingen van het volgende schooljaar, een nieuw jaar waarin we weer met veel
energie en goede moed leuke activiteiten helpen begeleiden en organiseren!
We willen jullie allemaal bedanken in het vertrouwen in ons en jullie inzet waar we dat nodig hadden door middel van de helpende handen lijst.
OR 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 2016 – 2017 was:
 Per kind € 27,50
 Instromers € 3,00 per maand
In september van 2016 zijn de brieven t.b.v. de ouderbijdrage verspreid, waarna in mei 2017 een herinneringsbrief is verstuurd.
Voor het schooljaar 2016 – 2017 is in totaal € 6157,00 aan ouderlijke bijdrage binnengekomen.
Het schooljaar is gestart met 259 leerlingen, van deze leerlingen hebben uiteindelijk 222 betaald.
Dat is een percentage van 85,7%!
Dit is een daling van 8,0 % 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
Ouderbijdrage

begroot
€ 6.235,00

realisatie

Uitgaven

€ 6.157,00 Koningsspelen

begroot

realisatie

€ 200,00

€ 205,44

€ 150,00

€ 150,00

Ouderbijdrage nieuwe leerlingen

€ 0 ,00 Creadag

Ouderbijdrage extra

€ 0,00 St. Nicolaas

€ 1.300,00

€ 1433,20

Overige inkomsten

€ 0,00 ASK Theater

€ 350,00

€ 300,65

€ 237,00 Kerst

€ 350,00

€ 489,85

€ 369,49 Pasen

€ 265,00

€ 359,87

Avondvierdaagse

€ 100,00

€ 100,00

Kamp groep 8

€ 280,00

€ 280,00

Afscheid groep 8

€ 300,00

€ 307,28

Groepsbijdrage

€ 500,00

€ 500,00

Reservering / overige inkomsten
Bijdrage OR/MR

Ouderavond / Infoavond OR/MR

€ 50,00

€ 0,00

Beheerskosten

€ 275,00

€ 189,86

Reservering / overige uitgaven

€ 497,00

€ 135,22

Receptie/jubilea/welzijn

€ 130,00

€ 0,00

Schoolreisje / reservering schoolreisje

€ 1650,00

€ 542,15

€ 450,00

€ 2.844,78

€ 0,00

€ 0,00

Startactiviteit OR

€ 125,00

€ 81,46

Actie?

€ 200,00

€ 49,50

Leerlingen parlement

€ 100,00

Buitenspeelmateriaal
Kas

Resultaat
€ 6.235,00

€ 6.394,00

€ 87,33
-€-785.09

€ 7.272,00

€ 7.272,00

In de loop van het schooljaar is ons een bijdrage gevraagd voor het realiseren van de schoolbibliotheek, hiervoor heeft de OR een donatie gedaan van
€ 237,00. (opbrengst van de taartenactie)
Bij de onderbouw is aan het begin van het schooljaar een nieuw speeltoestel geplaatst. Hier hebben wij financieel een bijdrage aan geleverd van € 2.844,78.

Resultaat
De begroting van schooljaar 2016 – 2017 wordt negatief afgesloten met een bedrag van: € 785,09
Door het dalen ten opzichte van vorig jaar van het percentage betalende ouders (85,7%) is er € 78,00 minder aan ouderbijdrage binnengekomen dan wat
begroot was.
Financieël wordt schooljaar 2016 – 2017 afgesloten met een positief bedrag van: € 2.059,69.
Dit komt omdat het bedrag voor het speeltoestel à € 2.844,78 wel van deze begroting gaat maar betaald wordt vanuit de financiële reserves.
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Begroting ouderraad 2017-2018
Koningsspelen
Creadag
St. Nicolaas
ASK Theater
Kerst
Pasen
Avondvierdaagse
Kamp groep 8
Afscheid groep 8
Groepsbijdrage
Ouderavond / Infoavond OR/MR
Beheerskosten
Reservering / overige
Receptie/jubilea/welzijn
Schoolreisje / reservering schoolreisje
Buitenspeelmateriaal
Kas
Startactiviteit OR
Actie?
Leerlingen parlement

€ 200,00
€ 150,00
€ 1.300,00
€ 350,00
€ 450,00
€ 300,00
€ 100,00
€ 290,00
€ 400,00
€ 500,00
€
50,00
€ 250,00
€ 450,00
€ 130,00
€ 800,00
€ 450,00
€
€ 150,00
€ 200,00
€ 150,00
€ 6.670,00

