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1. Inleiding 

Dit is het jaarverslag van de Ouderraad (OR), inclusief de financiële verantwoording over het 

schooljaar 2018-2019. 

 

De OR heeft dit schooljaar weer diverse activiteiten georganiseerd. Daarnaast heeft de OR 

weer gefungeerd als klankbord voor de ouders bij vragen over school. De OR onderhoudt 

contact met de Medezeggenschapsraad (MR) en de schooldirectie om bepaalde zaken aan de 

orde te stellen. 

 

De activiteiten van de OR worden bekostigd via de vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast int en 

beheert de OR ook de bijdragen voor het schoolreisje. Afgelopen schooljaar zijn via een 

afzonderlijke rekening van de OR ook weer de bijdragen en de kosten voor de 

avondvierdaagse gelopen. 

 

In dit jaarverslag vindt u informatie over de samenstelling van de OR en de georganiseerde 

activiteiten in het schooljaar 2018-2019. Na een vooruitblik op komend schooljaar, volgt de 

financiële verantwoording. 

 

Dit verslag is opgesteld door Arjen Schutte (voorzitter) en Wim Werkman (penningmeester), 

namens het bestuur. 

 
 
2. Samenstelling OR 

In de loop van het schooljaar 2018-2019 heeft een aantal mensen de OR verlaten: Carianne 

Rijs-Bol en Paulien Wendt. Mariska Schoone is erbij gekomen. Bestaande leden zijn Suzanne 

Brunekreef-van de Werken, Judith Flik, Linda Esselink, Heleen Diekman-Westmaas, Linda 

Kwakkel, Arjen Schutte (voorzitter) en Wim Werkman (penningmeester). Momenteel bestaat 

de OR uit 8 leden, maar nieuwe leden kunnen we goed gebruiken. Vanaf schooljaar 

2019/2020 is Quinta Geerts de penningmeester. Zij heeft gereageerd op de vrijgekomen 

functie.  

 

Bestuur 

In het schooljaar 2018/2019 bestond het bestuur uit: Arjen Schutte als voorzitter, Wim 

Werkman als penningmeester. Vanaf 2019/2020 vormen Arjen Schutte en Quinta Geerts de 

bestuursleden. Er bestaat nog een vacature voor de bestuursfunctie van secretaris.  
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Vergaderingen 

Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per schooljaar. Bij deze vergaderingen is een 

leerkracht van het team aanwezig. Afgelopen jaar was dat Gera Meijer (groep 1/2). De 

afgelopen activiteiten worden geëvalueerd en de aankomende activiteiten worden 

besproken en verdeeld onder de leden. Daarnaast komen praktische zaken aan de orde en 

het bespreken van opgevangen schoolpleinsignalen. Deze signalen kan het team meenemen, 

of geven we aan de MR (Medezeggenschapsraad) door. 

Lijkt het u leuk om een keer aan een OR-vergadering deel te nemen, stuur een e-mail naar 

or.hetpalet.hattem@gmail.com.  
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3. Verantwoording 

Volgens de statuten dient dit jaarverslag binnen drie maanden na afloop van het schooljaar 

worden besproken door het bestuur. Dat is gebeurd op 5 september 2019. 

Binnen zes maanden dient dit verslag door de oudervergadering besproken aangeboden te 

zijn geweest en décharge gevraagd te worden door de aanwezige ouders.  

 

In 2018 heeft er een kascontrole plaatsgevonden op het beheer van de middelen van de 

stichting. In de kascommissie namen Erik Brunekreef en Mark van Lochem plaats. Zij hebben 

geconstateerd dat de penningmeester de financiële middelen goed beheerd heeft en heeft 

een advies gegeven over enige aanpassingen aan de wijze van verantwoording. Deze 

adviezen worden met ingang van schooljaar 2019/2020 opgevolgd. 

 

Voor het afgelopen schooljaar wordt in de loop van september/oktober 2019 een 

kascontrole door de kascommissie ingepland.  
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4. Activiteiten 

Feestavonden 

Het afgelopen schooljaar zijn er geen feestavonden georganiseerd vanwege het gebrek aan 

ruimte voor de voorstellingen. Dat zal dit schooljaar wel weer het geval zijn. De OR zorgt dan 

voor koffie/thee en wat lekkers voor de kinderen en ouders. 

 

Afscheid groep 8 

Groep 8b nam op 8 juli 2019 afscheid van Het Palet en groep 8a op 9 juli 2019. De OR zorgde 

voor de koffie, thee en wat lekkers tijdens de pauze van de musical. Na afloop heeft de OR de 

borrel verzorgd voor de kinderen en hun ouders. 

 

Feestdagen  

Het afgelopen schooljaar jaar is de OR weer actief geweest met Sinterklaas en Kerst.  

 

Sinterklaas 

Voor Sinterklaas verzorgt de OR de schoencadeautjes, het strooigoed voor het bezoek van de 

strooipieten, het strooigoed voor tijdens het Sinterklaasfeest en het vervoer van Sinterklaas 

(hij werd weer met de koets opgehaald). Tijdens zijn bezoek helpt de OR op school. 

Bovendien verzorgt de OR koffie/thee en de bedankjes voor de muziekvereniging, men-

vereniging, Sinterklaas en Pieten. 

 

Kerst 

Inmiddels is het een traditie dat ouders zelf gerechten maken voor het kerstdiner. De OR 

zorgt voor het drinken, stokbrood en een dessert. Het kerstdiner was een succes en de 

ouders konden bij de vuurkorven op het schoolplein genieten van  Glühwein, erwtensoep en 

warme chocolademelk.  

 

Avondvierdaagse  

De OR is ook betrokken bij de avondvierdaagse. De OR-leden stonden iedere avond langs de 

route van de 5- en 10-kilometer klaar met limonade, water en fruit, ontbijtkoek etc.   

De organisatie van avondvierdaagse ligt overigens bij een aparte commissie die niet via de 

OR wordt aangestuurd.   
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Voorleesontbijt  

De OR verzorgde hiervoor ontbijtkoek en drinken.  

 

De OR probeert bij het inkopen van eten en drinken zoveel mogelijk rekening te 

houden met allergieën en dieetwensen van de leerlingen. Mocht u kind bepaalde 

allergieën hebben, geef dit dan door aan school. 

 
 
5. Vooruitblik 

Dit schooljaar staan de volgende activiteiten gepland: 

- Feestavonden 

- Sinterklaas 

- Kerst 

- Voorleesontbijt 

- Pasen 

- Avondvierdaagse 

- Afscheid groep 8 

 

Jubileumcommissie 

Rond 2020 bestaat Het Palet 25 jaar. Reden voor feestelijke activiteiten! De OR zal zitting 

nemen in een nog samen te stellen jubileumcommissie. Naast enkele OR-leden zullen ook 

enkele leerkrachten en een aantal ouders deelnemen in de commissie. Heeft u interesse? 

Meld u dan aan bij de OR (or.hetpalet.hattem@gmail.com) of de directie. 
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6. Inkomsten en uitgaven 2018 - 2019 

 
 
In het schooljaar 2018-2019 heeft de stichting inkomsten ontvangen zoals begroot. Het 

aantal kinderen waarvoor geen ouderraadbijdrage is gegroeid, van 15 kinderen vorig jaar tot 

22 kinderen dit jaar.   

 

Aan de uitgavenkant is te zien dat er minder kosten (€700,-) zijn gemaakt dan begroot. 

Festiviteiten rond Pasen is dit jaar niet doorgegaan. Ook de feestavonden zijn afgelopen jaar 

niet doorgegaan omdat de toneelzaal in verband met ruimtegebrek niet beschikbaar was. 

Rond de laatste schooldag heeft de ouderraad zoals ook bij de begroting ingeschat geen 

activiteiten ontplooid, er zijn dus geen kosten gemaakt. De bijdrage aan VOO (Vereniging 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven

Inkomsten

Ouderbijdrage 6 000 6 140
Ouderbijdrage niet betaald -300 -440

Totaal inkomsten 5 700 5 700

Uitgaven

Openingsfeest 100 0
Sinterklaas 2 000 1 960
Kerstfeest 650 862
Pasen 450 0
Avond 4-daagse 200 215
Afscheid groep 8 300 376

Laatste schooldag 0 0
Boekenweek/voorleesontbijt 225 203
Feestavonden 190 0
Lidmaatschap V.O.O. 80 0
Schoolpleincommissie 1 140 1 140
Bankkosten 100 90
Overige kosten 200 90
Onvoorziene kosten schoolreserve 0 0

Totaal uitgaven 5 635 4 935

Rente opbrengsten 10 0

Overschot/Tekort 75 765

Begroting Realisatie
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Openbaar Onderwijs) die de OR in eerdere jaren betaalde, wordt sinds vorig jaar betaald 

door Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio. Deze bijdrage zal volgend jaar dan ook 

verdwijnen uit de begroting. 

 
De bijdrage aan het kerstfeest en het afscheid van groep 8 zijn hoger uitgevallen dan 

begroot. Voor het kerstfeest zijn als extra onvoorziene uitgave kunstbomen aangeschaft.  

 

De uitgave voor de schoolpleinreserve is een aanzienlijke post. Van de € 20,- ouderbijdrage 

per kind wordt € 4,- toegewezen aan de Schoolpleinreserve. Mede dankzij deze bijdrage 

wordt onderhoud en aanschaf van nieuwe toestellen mogelijk gemaakt.  

 

De bankkosten worden voor 50% opgenomen als ouderraad kosten en voor 50% ten laste 

van school gelegd (beheer schoolreisgelden).  

 

Het positieve resultaat van dit jaar komt ten goede aan de reserves van de ouderraad. 
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7. Balans per einde schooljaar 2018 - 2019  

 

 
 
De balans per einde schooljaar geeft aan wat de bezittingen en schulden zijn van de Stichting 

Beheer Oudergelden OBS het Palet. 

 

Een bedrag aan debiteuren van € 440,- is opgenomen als oninbaar. Dit houdt in dat er in de 

resultatenrekening vanuit is gegaan dat deze debiteuren niet meer zullen betalen.  

 

De reserve van de ouderraad bedraagt met ingang van het nieuwe schooljaar € 2.794,-.  

De reservering Koningsdagcommissie betreft eigenlijk geen geld van de OR. Het geld is aan de 

OR in bewaring gegeven. Het is te hopen dat er in de toekomst een koningsdagcommissie 

ontstaat die dit geld kan gebruiken. 

De reservering voor het schoolplein is flink toegenomen ten opzichte van het voorgaande 

jaar doordat de uitgaven dit jaar beperkt zijn gebleven.  

 

  

Balans van de Ouderraad van de Openbare basisschool het Palet

Debet 3-9-2019 Credit 3-9-2019

Debiteuren 440 Reserve OR 2 029
Oninbaar -440 Resultaat schooljaar 2018/2019 765
Kas Reservering Schoolplein 8 655
Rabobank 9 268 Reservering Koningsdagcommissie 192
Spaarrekening 2 680 Nog te betalen kosten 307
Nog te ontvangen 0

11 948 11 948

Schooljaar 2018/2019
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8. Begroting schooljaar 2019 - 2020  

 

 
 
 

Voor het schooljaar 2019-2020 is het voorstel om de ouderbijdrage te handhaven op € 20, - 

per kind. De begroting zal daarmee afsluiten op een positief resultaat van €225,-. 

Rekening is gehouden met 320 kinderen. De ouderbijdrage voor de kinderen die instromen 

na 1 januari is de helft van het normale bedrag, bij instroom na 1 april wordt geen bijdrage 

gevraagd. Verder is gerekend met een post aan oninbare debiteuren van 20 leerlingen.  

 

Aan de uitgavenkant is de begroting grotendeels gehandhaafd. Ouderraadactiviteiten rond 

Pasen zijn nog onzeker maar worden wel begroot. Voor de feestavonden is dit jaar weer 

ruimte op school. Voor aantal posten is een kleine verhoging opgenomen in verband met de 

Omschrijving Inkomsten Uitgaven

Inkomsten

Ouderbijdrage 6.400
Ouderbijdrage niet betaald -400

Totaal inkomsten 6.000

Uitgaven

Openingsfeest 0
Sinterklaas 2.100
Kerstfeest 800
Pasen 400
Avond 4-daagse 250
Afscheid groep 8 300

Laatste schooldag 0
Boekenweek/voorleesontbijt 225
Feestavonden 200
Schoolpleincommissie 1.200
Bankkosten 100
Overige kosten 200

Totaal uitgaven 5.775

Rente opbrengsten 0

Overschot/Tekort 225

Begroting
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toename van het aantal leerlingen. Het openingsfeest wordt door de leerkrachten 

georganiseerd, naar verwachting is hiervoor geen bijdrage van de ouderraad nodig. 

 

Verslag opgesteld door Wim Werkman, penningmeester Stichting Beheer Oudergelden OBS 

het Palet tot en met de periode 2018/2019. De penningmeester voor het schooljaar 

2019/2020 betreft Quinta Geerts. 

 

Voor meer informatie met betrekking tot het financiële verslag kunt u mailen naar 

orpaletpm@kpnmail.nl. 


