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Voorwoord 

 

 

In oktober 2014 deed de MR een oproep aan ouders om mee te denken over ouderparticipatie. De 

Beiaard is een kleine school. Iets waar wij als ouders vaak ook bewust voor gekozen hebben. Maar 

in de huidige tijd is het best pittig om als kleine school alles te doen wat je zou willen doen. Als 

ouders kunnen wij daarom de school een beetje helpen. In mei 2015 werd daartoe de vereniging 

schOUDERS onder De Beiaard opgericht. 

 

Doel van de vereniging 

‘Onze school houden we samen sterk’. Onder het motto ‘elke ouder is een schouder’ hebben we tot 

doel 

• leerkrachten te ontzorgen 

• leerlingen een fantastische schooltijd te geven 

• ouders elkaar te laten inspireren om de school te ondersteunen. 

 

De vereniging helpt bij het organiseren van de vele ‘schouders’ en geeft ook financiële 

ondersteuning een serieuze plek. Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering stellen we met 

zijn allen de jaarlijkse contributie, de ouderbijdrage, vast. 

 

Voor u ligt het tweede jaarverslag van de vereniging. Met hierin een overzicht van de activiteiten 

van de vereniging in het afgelopen schooljaar en een verantwoording van de kosten en baten van 

de vereniging. 

 

Er is ook dit jaar weer veel bereikt en gedaan. Daar zijn we alle ouders die hieraan hebben 

bijgedragen ontzettend dankbaar voor. Het draagt er aan bij om de tijd voor onze kinderen op De 

Beiaard de mooiste tijd te maken! 

 

 

Het bestuur 

schOUDERS onder De Beiaard 

   



Het jaar van het Bestuur 2016-2017 
 

 

 

Een nieuw schoolplein 

Het schooljaar startte goed met de opening van het nieuwe schoolplein op vrijdag 30 september. 

De schOUDERS hebben hier een substantiële bijdrage aangeleverd. Zowel financieel (gift en 

fondsenwerving) als in het begeleiden van de leerlingen van het Rietveld College bij het maken van 

het ontwerp, als bij het organiseren van het openingsfeest. 

 

ALV 

Op 5 oktober organiseerde het bestuur de ALV (algemene ledenvergadering) van schOUDERS 

onder De Beiaard. Tijdens deze bijeenkomst hebben de verschillende projectteams van ouders een 

terugblik gegeven over de activiteiten in schooljaar 2015/2016 en hun plannen gepresenteerd voor 

het nieuwe schooljaar. Het activiteitenplan, de begroting en de openingsbalans werden in de ALV 

goedgekeurd. Ook werd de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage (contributie) vastgesteld. Tot slot 

werd afscheid genomen van secretaris Frans Bloemsma en zijn opvolger Arjan Syrier benoemd. 

 

Project DC 

Tijdens de ALV werd het opknappen van het documentatiecentrum (DC) voorgesteld en 

goedgekeurd als project waar de schOUDERS een extra financiële bijdrage aan geven dit schooljaar 

en daarnaast waar nodig ondersteuning bij de inrichting, fondsenwerving en eventuele andere 

werkzaamheden.  

 

De school heeft zelf de verbouwing van het "oude DC" gefinancierd .Hierdoor heeft elke klas boven 

de beschikking over een extra lesruimte voor bijzondere lesvormen. De inrichting met nieuw 

meubilair (tafels, lampen, bankjes, kasten, kleden etc.) is gefinancierd door Mini-Stek. Aanpalend 

aan het nieuwe DC – is een bibliotheek gerealiseerd op de plek waar veel vaste computers stonden. 

De bibliotheek werd daarmee een prachtig doel voor de financiële bijdrage van de schOUDERS. 

 

Inning ouderbijdrage 

In november ontvingen alle ouders een brief over de contributie (vrijwillige ouderbijdrage) en een 

factuur voor het schooljaar 2016/2017. 

 

Bestuursvergaderingen 

In schooljaar 2016/2017 kwam het bestuur 3 keer bij elkaar en werd er 4 keer door het bestuur 

samen met de teamcaptains vergaderd. Ook heeft het bestuur, of een vertegenwoordiging van het 

bestuur, op regelmatige basis overleg gehad met de directie van De Beiaard. 

 



Balans per 31/8/2016 (correctie)



Inkomsten



Uitgaven en resultaat

TOTAAL Uitgaven 35.845,00€              32.574,87€             

0890 Resultaat boekjaar 1.015,00€                3.104,58€               



Balans

31/08/16 31/08/17 31/08/16 31/08/17

Debiteuren 126            -                     15.599€            18.703€            

124            124                     4.340€              

Saldo Kas TE 155            155                    15.599€            23.043€            

Saldo Bank SODB 25.806       26.965               

Saldo Spaar TE 9.568         27                      8.779€              1.635€              

Saldo Bank TE 600            408                    Kortlopende schulden 12.000€            3.000€              

  

BALANSTOTAAL 36.378€     27.679€              BALANSTOTAAL 36.378€            27.678€            

TING OP DE BALANS 

Mat. vaste activa 31/08/2016 -€                   Algemene reserve 31/08/2016 15.599€            

-€                    Resultaat boekjaar 16/17 3.104€              

-€                    Algemene reserve 31/08/2017 18.703€            

EIGEN VERMOGEN

Crediteuren

Saldo Kas SODB

Afschrijving inventaris

reservering nog te ontvangen facturen

BALANS PER 31 Augustus 2017

ACTIVA PASSIVA

Algemene reserve

Mat.vaste activa per 31/08/2017



Team Klassenouders
Terugblik afgelopen schooljaar ’16 – ‘17

Allerlei activiteiten, zoals:
• Coördinatie luizenpluis
• Berichten en oproepjes van school, leerkrachten en/of schOUDERS 

doorzetten naar ouders
• Nieuwe ouders wegwijs maken
• Cadeaus juffendag
• Klassenborrel  en/of jaarafsluiting met klas (bijv. picknick)
• Regelen hulpouders bij diverse activiteiten, van kerstdiner en 

kerstkaarten maken tot uitjes, schoonmaken en avondvierdaagse
• Inventariseren (klus)wensen diverse leerkrachten en doorgeven aan 

Klusteam
• Ouders regelen voor DC en inroosteren

“Leuk om te doen”
~

“Prima taak om te doen, over het algemeen een rustige taak, maar af en toe 
drukkere perioden.” 



Team Klassenouders
Wat staat er op de planning voor dit jaar?

• Alles van vorig jaar � en daarnaast:
• Klassenborrels bij de kleuters > ook aankomend Beiaard 

ouders uitnodigen
• Via klassenouders groepen verantwoordelijk maken voor 

events;
bijv. groep 3 – Sint versieren en groep 1/2 – Kerst versieren



Team Ondersteuning
Terugblik afgelopen schooljaar ’16 – ‘17

• teamcaptain wissel Arjan  > Hylke
• hard geklust aan de school in de vakantie



Team Ondersteuning
Terugblik afgelopen schooljaar ’16 – ‘17

• hard geklust aan de school



Team Ondersteuning
Wat staat er op de planning voor dit jaar?

• Klusdag in de herfstvakantie:
• Ophangen (kerst) versiering zonder het plafond verder te 

beschadigen mogelijk maken. 
• Klussen op het schoolplein?
• Klussen in zomervakantie



Team Communicatie
Terugblik afgelopen schooljaar ’16 – ‘17

• Welkomsttasjes voor alle nieuwe kleuters
• Adviezen bij o.a. nieuwe app, betrekken nieuwe ouders, etc.
• Twee nieuwsbrieven schOUDERS onder de Beiaard
• Ondersteuning bij (de communicatie van) diverse events 
• Nieuwsberichten website, o.a. via de Beiaard-reporters
• Media-aandacht via Solly the game



Team communicatie
Wat staat er op de planning voor dit jaar?

• Verbetering website en begeleiden van de Beiaard-reporters om 
berichtjes te schrijven en plaatsen

• Hulp bij betere communicatie met (nieuwe) ouders
• Opfrissen / redigeren van informatieboekje voor ouders
• Aandacht voor het schoolplan, bijvoorbeeld via interviews

Gezocht: mensen die het leuk vinden om een keer wat te schrijven, 
posters, nieuwsbrieven of andere producten vorm te geven.



Team Extra
Terugblik afgelopen schooljaar ’16 – ‘17

• Kinderboekenweek - ruilmarkt
• Kerstmusical
• Documentatiecentrum 
• Onderhoud moestuin



Team extra
Wat staat er op de planning voor dit jaar?

• Onderhoud moestuin
• Vervolg team 'on hold'



Team Events
Terugblik afgelopen schooljaar ’16 – ‘17

• Opening van het nieuwe schoolplein
• Sint en kerst, met een hele hoge opkomst bij de borrel op het plein!
• Carnaval, schoolvoetbal, kamp groep 4-7
• Sponsorloop, musical groep 8
• Ouderfeest

• Positief: steeds meer nieuwe ouders die deelnemen aan activiteiten
• Aandachtspunt: vele schouders maken de lasten licht. Meer hulp 

altijd welkom.



Team Events
Wat staat er op de planning voor dit jaar?

• Dezelfde evenementen staan weer op de rol, we gaan er weer een 
mooi jaar van maken

• Team Events is flink uitgebreid zodat we ook onderling meer taken 
kunnen verdelen

• De grote versierklussen van Sinterklaas en Kerst doen we vanaf dit 
jaar in samenwerking met de ouders van respectievelijk groep 3 en 
groep 2



Team fondsenwerving
Terugblik afgelopen schooljaar ’16 – ‘17

• Markt bij De Gaard voor Solly: Poffertjes bakken, gitaarconcert



Team fondsenwerving
Terugblik afgelopen schooljaar ’16 – ‘17

• Markt bij De Gaard voor Solly: Zefgebakken koekjes verkopen, 
Kunstjes, optredens en nagels lakken!



Team fondsenwerving
Terugblik afgelopen schooljaar ’16 – ‘17

Opbrengst activiteiten 

verdubbeld door de 

winkeliersvereniging De Gaard



Team fondsenwerving
Terugblik afgelopen schooljaar ’16 – ‘17

Dé fondsenwervers



Team fondsenwerving
Wat staat er op de planning voor dit jaar?

• Wie wordt de nieuwe teamcaptain? Zoeken nieuwe leden voor team 
fondsenwerving.

• Fondsenwerving voor ICT en evt schoolplein? In afstemming met 
School, team, leerlingen en schOUDERS

• Doelstelling: werving van 1500 euro



Organisatie
schOUDERS onder de Beiaard

Algemene Leden Vergadering 
(= de ouders die lid zijn)

Team 
Communicatie

Moniek v.d 
Sanden

Dagelijks Bestuur

Team Fondsen 
werving
Inge van 

Houdt

Team extra 
aanbod

??

Team 
Evenementen

(‘OR’)
Jan Verstegen

Team 
Ondersteuning

Hylke 
Schaapman

Kas Controle 
Commissie

Teamvergadering

Klassenouders
Lucette 

Peereboom

Waarom een vereniging?
-Geeft structuur
-Transparant 
-Controleerbaar
-Fiscaal aantrekkelijk
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