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VOORWOORD 
 

 
Voor u ligt het jaarverslag van de schOUDERS onder De Beiaard. Onder het Motto: “een beeld zegt 

meer dan duizend woorden” is het vooral een beeldverslag geworden dat prachtig weergeeft wat 

een enerverende school De Beiaard is. Tal van activiteiten zijn ondernomen en nieuwe 
ontwikkelingen in gang gezet. Een nieuw schoolplein, een schoner en fris geverfd schoolgebouw, 

betere zonwering, een zeer geslaagde lustrumweek, moestuintjes die het licht hebben gezien. 

Beter geluid en licht voor de aula, etc. 

 
Allemaal randvoorwaardelijke zaken die van belang zijn om kwalitatief goed onderwijs mogelijk te 

maken. Maar ook zaken die van De Beiaard echt een bijzondere, leuke en vrolijke school maken en 

die laten zien waartoe een goede samenwerking tussen ouders, het onderwijsteam en leerlingen 
allemaal kan leiden. 

 

Natuurlijk heeft De Beiaard ook onderwijskundige ambities. Die hebben we opgenomen in ons 
nieuwe schoolplan. De uitvoering van dit schoolplan en ons streven om het elke dag een klein 

stapje beter te doen in de dagelijkse onderwijspraktijk, stelt ons voor een behoorlijke opgave. En 

dat lukt alleen als alle betrokkenen, leerlingen, ouders, het onderwijsteam en het bestuur van 
SOZKO hier de schouders onder zetten. 

 

Want schouders hebben we allemaal! 

 
 

 

Jeroen Sturkenboom 
Directeur van De Beiaard 
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INLEIDING 
 

 
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. Dat was de aanleiding voor de eerste 

bijeenkomst en van daaruit zijn twee groepen van start gegaan om ideeën hierover verder uit te 

werken. Een op het gebied van financiële ondersteuning en de andere groep over inhoudelijke 

ondersteuning, verrijking van het onderwijs. Na veel constructieve, creatieve en vaak ook heel 
gezellige avonden hebben deze groepen in april 2015 in het Berenkuil Theater hun eerste plannen 

gepresenteerd.  

 
Uit de financiële groep kwam het voorstel voor het oprichten van een vereniging. Dit heeft namelijk 

een aantal voordelen: 

 Je kunt als vereniging fondsen aanvragen, die je als school niet altijd kunt aanvragen; 
 Er is een belastingvoordeel bij schenkingen mogelijk; 

 Leden kunnen meebeslissen over de besteding van de geworven gelden; 

 Je maakt heel transparant en controleerbaar wat je doet; 
 De vereniging is een rechtspersoon, dat biedt zekerheid en continuïteit voor schenkers en 

subsidieverleners. 

 

In mei 2015 werd de vereniging schOUDERS onder De Beiaard opgericht en voor u ligt het eerste 
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 in een jaar tijd ontzettend veel bereikt en 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 

 

 
Voorzitter    Penningmeester   Secretaris 

 

 

 
 

Miranda Noorlander   Bas Coolsma    Frans Bloemsma 

 
 

 

 
De Kascontrole Comissie 

 

 
Voorzitter    Lid 

 

 

 
 

Wim Meyer    Katrien Westendorp 
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HET JAAR VAN HET BESTUUR 2015-2016 
 

 
De start 

In april 2015 presenteerden een aantal ouders plannen voor ouderparticipatie op De Beiaard en het 

voornemen voor het oprichten van een vereniging om dit vorm te geven. Op 22 mei 2015 werd de 
vereniging schOUDERS onder De Beiaard opgericht. Het eerste bestuur werd gevormd door 

Miranda Noorlander, voorzitter (moeder Kalle, groep 6), Bas Coolsma, penningmeester (vader 

Daan, groep 7 en Simone uit groep 8) en Frans Bloemsma, secretaris (vader Gabriël groep 4, 

Carmen groep 6 en Alexandra uit groep 8). 
 

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. 

 

Oprichtings-ALV 
Op 30 september organiseerde het bestuur de oprichtings-ALV (algemene ledenvergadering) van 

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

ouders hun plannen gepresenteerd. Het activiteitenplan, de begroting en de openingsbalans 
werden in de ALV goedgekeurd. Ook werd de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage (vanaf nu 

contributie) vastgesteld. Tot slot werd er een kascontrolecommissie benoemd. 

 
Inning ouderbijdrage 

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

factuur voor het schooljaar 2015/2016. 
 

Return of the kick off 

In maart organiseerde het bestuur een tweede bijeenkomst voor ouders om hen bij te praten over 
de activiteiten van de schOUDERS. Nieuwe directeur van De Beiaard Jeroen Sturkenboom gaf een 

terugblik op zijn eerste twee maanden op school en een vooruitblik op zijn plannen voor de school. 

Er werd een update gegeven over de plannen voor het lustrum en de renovatie van het schoolplein. 

 
E-ALV 

In juni organiseerde het bestuur een Elektronische ALV, waarin de leden gevraagd werd via een 

digitale enquête te stemmen over een voorgestelde financiële bijdrage van de schOUDERS aan de 
renovatie van het schoolplein. 115 ouders namen deel aan de elektronische stemming en van de 

geldige stemmen was 96 % vóór de financiële bijdrage van 12.000 Euro. Op 1 juli 2016, 

voorafgaand aan het ouderfeest, werd de uitslag van de stemming tijdens een bijzonder ALV 
bekendgemaakt en bekrachtigd. Tevens werd het rooster van aftreden van het bestuur en de 

vacature voor de secretaris bekendgemaakt. 

 
Bestuursvergaderingen 

In schooljaar 2015/2016 kwam het bestuur zes keer bij elkaar en werd er zeven keer door het 

bestuur samen met de teamcaptains vergaderd. 
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HET JAAR VAN TEAM EVENEMENTEN 2015-2016 
 

 
Het jaar van Team Evenementen in vogelvlucht:  

 

Allereerst het hernoemen van ons team, van Ouderraad (OR) naar Team Evenementen. Het is even 
wennen, maar steeds minder vaak noemen we onszelf nog Ouderraad. 

 

Daarnaast de mutaties in ons team. Onze actieve leden: Noor, Stephan, Barbara, Gerwin, Marlies 

en Jan. Marlies had in de zomer van 2015 het voorzittersstokje overgenomen van Claudia en heeft 
ons team goed aangestuurd in het afgelopen jaar. Door een verandering in de privésfeer heeft 

Marlies eerder dan gepland besloten om afscheid te nemen van Team Evenementen en haar 

voorzitterstaken over te dragen aan Jan. 
 

We hebben voor het komende jaar nieuwe verse krachten in de persoon van Jeanine (moeder van 

Roos, groep 3 en Elise, groep 1) en Katrien (moeder van Klaas en Stientje, groep 4 en Anneke, 
groep 8). En we hebben nog plek voor meer leden! 

 

Voor de rest zijn we heel druk geweest met alle evenementen op en rond school. Allemaal zaken 
die het schooljaar kleur geven. Voor ons vooral veel boodschappen doen, versieren, meehelpen, 

coördineren, bardiensten draaien en lekkers uitserveren. Een overzicht van onze activiteiten: 

 

 
 
Een paar bijzondere evenementen: 

 

Dit jaar was het een bijzonder jaar voor De Beiaard, het (uiterst succesvolle) Lustrum met als één 
van de hoogtepunten, de Parade. Een heerlijke dag, met veel ouders en kinderen. Iedereen en 

alles met een grote glimlach.  
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Vanuit de reserve die Team Evenementen heeft, hebben we een substantiële bijdrage kunnen doen 

aan het budget voor het nieuwe schoolplein. We zijn heel trots op het resultaat dat er nu letterlijk 

ligt.  
 

 
 

 
We zijn er voor de kinderen en het leerkrachtenteam. En 1 keer per jaar speciaal voor de ouders. 

Dan vieren we het einde van het schooljaar met het Ouderfeest. Ook dit jaar weer een succes en 

heel gezellig! 
 

 

 
 
 



 

8 van 18  elke ouder is een schOUDER 

HET JAAR VAN TEAM EXTRA 2015-2016 
 

 
Team extra bestond in 2015-2016 uit 8 actieve Beiaard ouders. We hebben ons als team ingezet 

bij de voorbereiding en realisatie van verschillende projecten op school. Ook hebben we ideeën 

verzameld voor de komende schooljaren door met elkaar en met leerkrachten te brainstormen over 
wensen en mogelijkheden. 

 

We zijn actief betrokken geweest bij de realisatie van de moestuintjes 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Ook bij de plannen voor het nieuwe schoolplein zijn we samen met andere teams actief betrokken 

geweest. 
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In de Kinderboekenweek hebben we een boekenruilbeurs georganiseerd voor alle kinderen van de 

Beiaard. Een zeer geslaagd evenement dat we zeker door willen zetten in de komen jaren. 

 
 

 

En ook bij de sponsorloop waren wij betrokken. 
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HET JAAR VAN TEAM ONDERSTEUNING 2015-2016 
 

De financiële mogelijkheden van de school voor het onderhoud van het gebouw zijn zeker niet 
onbeperkt. Team ondersteuning gaat verder waar het budget van de school ophoudt. In de 

kerstvakantie en tijdens zomervakantie zijn een aantal klusweekenden georganiseerd. Dankzij de 

inzet van de leden van het team (Heddeke Heijnes, Andreas Dijkstra, Hylke Schaapman, Martijn 
Loos, Jan-Paul Zock, Marten Kok, Winfried Witsenboer, Arjan Zieren, Marnix Benink, Anne 

Decanniere en Arjan Syrier) en een aantal ad hoc enthousiastelingen zijn er mooie stappen gezet. 

De kunstwerken door de kinderen vervaardigd in het lokaal van juf Greet worden nu in een mooie 

omgeving tentoongesteld, een aantal lokalen op de eerste verdieping is van een frisse verflaag 
voorzien en andere kleine en grotere klussen in de school zijn dit jaar verricht. Ook staat het team 

klaar voor de leerkrachten om hen tussendoor de helpende hand te bieden bij het repareren van 

iets dat kapot is, het ophangen van een nieuwe kast etc. etc. Ook bij het aanleggen van de 
moestuin hebben we ons beste beentje voorgezet.   

 

  

Het verven van de lokalen: voor en na… 

 

Een nieuwe kast voor juf Suzanne  
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HET JAAR VAN TEAM KLASSENOUDERS 2015-2016 
 

Klassenouders 
 

De klas met onze kinderen is een heel dynamisch en af en toe hectisch geheel. Daar kunnen de 

leerkrachten echt wel wat hulp bij gebruiken. Daarom is er Team Klassenouders. 
 

De klassenouder bepaalt samen met de leerkracht de inzet van ouders rondom activiteiten in / 

buiten de klas. Afgelopen jaar hebben we zo kunnen ondersteunen bij activiteiten als: 

 begeleiding DC 

 hulp in klas bij paas ontbijt en kerstdiner 

 coördinatie van schoonmaken in de klas 

 vervoer bij uitjes, zoals het bezoek aan het sinterklaashuis 

 begeleiding schoolreisje groep 0-3 

 

Per klas is het ons gelukt om 2 ouders te regelen. Iets wat wel flink wat moeite heeft gekost. Dit 

moet wat ons betreft beter. 
 

Wat mooi was op te zien, is dat door de inzet van ouders onze leerkrachten in de klas de ruimte 

krijgen om zich te focussen op het lesgeven aan onze kinderen. Dit in plaats van het regelen van 
allerlei randzaken. 
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HET JAAR VAN TEAM FONDSENWERVING 2015-2016 
 

Het team bestond uit Inge van Hout, Wim Meijer, Leonore Schutte, Robert Enters, Jan Murk, Kim 
Linge Robben en Marjolein van Deventer. De taak van team fondsenwerving is om financiële 

middelen te verkrijgen voor plannen en activiteiten voor De Beiaard. 

 
In 2015-2016 lag de focus op de toiletten van de onderbouw en de renovatie van het schoolplein. 

Omdat met de komst van de nieuwe directeur, Jeroen Sturkenboom, de toiletten direct werden 

opgepakt door de school zelf, verlegde het team de focus op het schoolplein. 

 
In maart 2016 is, op voorzet en onder leiding van Iris van der Cingel, vorm gegeven aan de 

herinrichting van het schoolplein. Er is een hoek van het schoolplein vrijgemaakt voor de moestuin. 

Team fondsenwerving heeft de klus aangemeld voor de landelijke vrijwilligers dag NL Doet en heeft 
hiervoor een subsidiebedrag van 400 euro ontvangen. De subsidie is besteed aan materialen voor 

de moestuin, huur van benodigdheden, en versnaperingen voor de grote groep vrijwilligers die 

deze dag tot een groot succes hebben gemaakt. 
 

Voor het schoolplein zijn verschillende wervingsmiddelen ingezet: 

 Een fondsenwervingscampagne gestart die heeft geleid tot een aantal giften (Era Contour, 
Hofcars Den Dolder, Evers + Manders subsidieadviseurs).  

 Een wervingsactie geweest bij winkelcentrum de gaard, waarbij ouders een leerlingen De 

Beiaard én de renovatie van het nieuwe schoolplein onder de aandacht hebben gebracht. De 

opbrengst van deze collectedag, is verdubbeld door Van der Vorm de herontwikkelaar van 
winkelcentrum de Gaard).  

 De opbrengst van de sponsorloop was dit jaar ook voor het schoolplein.  

 Een gehonoreerde subsidieaanvraag bij het initiatievenfonds van de gemeente.  
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12 Maart NL Doet: De moestuin  

Juni: toekenning subsidie-aanvraag initiatievenfonds 

21 Mei: ism De Nieuwe Gaard. “collecteren”  
voor een nieuw schoolplein  

23 Juni: Sponsorloop  

Bijna klaar: Het Schoolplein  
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HET JAAR VAN TEAM COMMUNICATIE 2015-2016 
 

Team Communicatie is in het afgelopen jaar gegroeid van 2 naar 4 leden, dus dat is erg fijn. We 
zijn ondersteunend aan de schOUDERS (bestuur en andere teams) en aan directie en het team van 

De Beiaard. 

 
Aan het begin van het schooljaar is door de voorloper van ons team (Team Website) de nieuwe 

website van De Beiaard opgeleverd, samen met een vernieuwd logo en huisstijl. 

 

Logo 

    werd      

 

     werd      

 
Verder maakte ons team dit jaar diverse promotie middelen. Allereerst natuurlijk een promo video 

voor de nieuw opgerichte oudervereniging: 

 
 

  
 

De animatie is te vinden op de website onder het kopje Nieuwe Ouders. 
Tijdens het jaar maakten we diverse posters en een spandoek en ondersteunden we nog bij het 

onderhoud van de website. 
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Financiering van het schoolplein op NL Doet 

 
 

Wervende posters voor meer nieuwe leerlingen op school 

        
 

Poster voor het jaarlijkse ouderfeest Nieuw spandoek voor de 
avondvierdaagse 
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FINANCIEEL JAARVERSLAG 2015-2016 
 

 

BALANS PER 31 Augustus 2016 

          

ACTIVA   PASSIVA 

          

   22/05/15 31/08/16   22/05/15 31/08/16 

          

Debiteuren    € -     126  Algemene reserve  € -     € 15.599  

Saldo Kas SODB   € -     124            

Saldo Kas TE    € -     155  EIGEN VERMOGEN  € -     € 15.599  

Saldo Bank SODB   € -     25.806      

Saldo Spaar TE   € -     9.568  Crediteuren  € -     € 8.692  

Saldo Bank TE   € -     600  Kortlopende schulden   € 12.000  

           

BALANSTOTAAL   € -     € 36.378  BALANSTOTAAL  € -     € 36.291  

          

TOELICHTING OP DE BALANS                  

          

Mat. vaste activa 22/05/2015   € -    
Algemene reserve 
22/05/2015   € -    

Afschrijving inventaris   € -    Overgedragen reserve TE   € 16.068  

Mat.vaste activa per 31/05/2016   € -    Resultaat boekjaar 15/16   € -469  

      
Algemene reserve 
31/08/2016   € 15.599  
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RESULTATENREKENING   

   

Eerste verlengde boekjaar 22/5/2015 t/m 31/8/2016   

   

Inkomsten  Begroting15/16  Realisatie 15/16 

   

8110 Ouderbijdrage tbv instandhouding  €1.060,00   €1.195,00  

8120 Ouderbijdrage tbv Activiteiten  €16.300,00   €17.389,00  

8130 Ouderbijdrage tbv Projecten  €6.000,00   €5.965,00  

8210 Geworven fondsen  €400,00   €2.191,90  

8220 Giften  €-     €528,00  

8400 Incidentele baten  €-     €1.438,91  

8600 Vrijkomende reserveringen  €3.600,00   €3.600,00  

TOTAAL INKOMSTEN  €27.360,00   €32.307,81  

   
Uitgaven  Begroting15/16  Realisatie 15/16 

   
4100 Instandhoudingskosten  €50,00   €92,44  

4110 Kosten bankrekening  €120,00   €-    

4120 Betalingsverkeer  €180,00   €122,44  

4130 Oprichtingskosten  €1.200,00   €721,55  

4140 Algemene kosten   
4150 ALV 1  €250,00   €92,33  

4160 ALV 2  €200,00   €71,09  

4200 Team Evenementen- algemeen  €1.250,00   €104,28  

4201 Schoenmaatjes  €50,00   €36,00  

4202 Sinterklaas  €2.000,00   €1.708,16  

4203 Kerst  €500,00   €1.195,96  

4204 Ouderavond 20/01/2016  €250,00   €54,69  

4205 Carnaval  €100,00   €39,40  
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4206 Schoolvoetbal  €60,00   €-    

4207 Pasen  €75,00   €40,41  

4208 Musical  €225,00   €318,51  

4230 Schoolreisje 1-3  €2.300,00   €2.570,90  

4240 Kamp 4-7  €7.000,00   €6.162,95  

4250 Kamp 8  €2.700,00   €2.773,05  

4209 Sportdag  €375,00   €-    

4210 Avondvierdaagse  €140,00   €201,86  

4211 ad hoc evenementen (projectweek)  €500,00   €492,60  

4212 grabbelton  €230,00   €149,21  

4213 Juffendag   

4214 Laatste schooldag   

4215 Schoolplein openingsfeest   

4300 Lustrum  €2.400,00   €2.399,93  

4400 Incidentele lasten  €754,00   €961,00  

4500 Projecten  €-     €12.000,00  

4600 Team Communicatie  €500,00   €-    

4800 Fondsenwerving  €500,00   €68,00  

4810 NL Doet  €400,00   €400,00  

TOTAAL Uitgaven  €24.309,00   €32.776,76  

   

   
0890 Resultaat boekjaar  €3.051,00  -€468,95  

 
 


