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Voor u ligt het derde 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

Miranda Noorlander, voorzitter
Inge van Houdt, secretaris
Jolanda Jansen, penningmeester

1. Voorwoord



Ambitie: wat willen we bereiken?

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.



Organisatie 
schOUDERS onder De Beiaard
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• Algemene Ledenvergaderingen: 11 oktober 2017 en 18 april 2018
Tijdens de bijeenkomst op 11 oktober hebben de verschillende teams van 
ouders teruggeblikt op de activiteiten in schooljaar 2016/2017 en hun 
plannen gepresenteerd voor het nieuwe schooljaar. Het activiteitenplan, de 
begroting en openingsbalans werden in de ALV goedgekeurd. De jaarlijkse 
vrijwillige ouderbijdrage (contributie) werd vastgesteld. Er werd afscheid 
genomen van secretaris Arjan Syrier en zijn opvolger Inge van Houdt 
benoemd.

Tijdens een extra ALV, gekoppeld aan de schOUDERavond over 
mediawijsheid op 18 april 2018, werd Jolanda Jansen per 1 juli benoemd tot 
penningmeester. Er werd afscheid genomen van Bas Coolsma. Tevens 
werd Jan Verstegen benoemd als opvolger van voorzitter Miranda 
Noorlander, per 1 november 2018.

2. Terugblik bestuur (1)
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• De Beiaard Goes Digital
Tijdens de ALV werd het ondersteunen van De Beiaard Goes Digital, met 
aanschaf van tablets, goedgekeurd als project waar de schOUDERS een 
extra financiële bijdrage aan geven dit schooljaar. Het ging om een project 
van school, waarbij gestart is met een pilot om leerlingen met Snappet te 
laten werken. De schOUDERS hebben dit ondersteund door een deel van 
de aanschaf van tablets te financieren.

• Inning ouderbijdrage
In november ontvingen alle ouders een brief over de contributie (vrijwillige 
ouderbijdrage) en een factuur voor het schooljaar 2017/2018.

• Bestuursvergaderingen
In schooljaar 2017/2018 kwam het bestuur 3x bij elkaar en daarnaast nog 4x 
samen met de teamcaptains. Ook was er regelmatig overleg met de directie 
van De Beiaard.

2. Terugblik bestuur (2)
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Inkomsten

3. Financieel jaarverslag



Uitgaven en resultaat

Begroting 17/18        Realisatie 17/18



Balans



Begroting 18/19 - Inkomsten

Voorstel: Ouderbijdrage / contributie ongewijzigd (€120/kind)

Om de begrote uitgaven 2018-2019 te kunnen bekostigen, wordt een deel van de 
in het verleden opgebouwde Algemene Reserve uitgegeven

*

*



Begroting 18/19 - Uitgaven 1/2



Begroting 18/19 - Uitgaven 2/2



4. Vooruitblik en terugblik per team 
A. Team Klassenouders
B. Team Ondersteuning
C. Team Communicatie
D. Team Events
E. Team Extra 
F. Team Fondsenwerving



Team Klassenouders
Terugblik afgelopen schooljaar ’17 – ‘18

Allerlei activiteiten, zoals:
• Nieuw het afgelopen jaar: Via klassenouders groepen 

verantwoordelijk maken voor Sint en Kerstversiering
• 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 Crea-Doe en uitjes
• Inventariseren (klus)wensen diverse leerkrachten en doorgeven aan 

Klusteam
• Ouders regelen voor DC en inroosteren

“Leuke manier om wat extra betrokken te zijn bij de klas van je kind, terwijl het 
eigenlijk maar weinig tijd kost”

~



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

• Alles van vorig jaar ☺ 



Team Ondersteuning
Terugblik afgelopen schooljaar ’17 – ‘18

• teamcaptain wissel Hylke > Rob
• paar kleine klussen gedaan



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. 
• Wensen groep 8 

• Klussen op het schoolplein
• Klussen in zomervakantie



Team Communicatie
Terugblik afgelopen schooljaar ’17 – ‘18
• Twee nieuwsbrieven schOUDERS onder De Beiaard
• Ondersteuning bij de communicatie van events 
• Update website
• Nieuwsberichten website, o.a. via de Beiaard-reporters
• Profilering op duurzaamheid, o.a. via publiciteit rondom duurzaamheidsdag 

en fietsactie
• Thema-avond over mediawijsheid (april 2018)



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
• Aandacht voor het schoolplan

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 ’17 – ‘18

• Afstemming Creadoe-dag
• 1e Koningsspelen De Beiaard ism Hercules



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

• Extra hulp aan leerkrachten

• Koningsspelen (?) 

• Schoolplein 2.0

• Wie komt Team Extra versterken?

• Welke ouders hebben leuke ideeën om hun expertise in te zetten 
voor een leuke masterclass oid in de klas?



Team Events
Terugblik afgelopen schooljaar ’17 – ‘18

● Sint & Kerst nieuwe stijl 
was een succes!

● Schoolvoetbal, A4D, 
kamp groep 4-7
 

● Ouderfeest: helaas een 
lage opkomst

● Positief: meer structuur :), 
meer mensen in ons team



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

● Duurzaamheidsfeest (sept 2018)

● Ouderfeest: 5 april 2019

● Sinterklaas, Kerst, Schoolvoetbal, 
A4D, Kamp en nog veel meer! 



Team Fondsenwerving
Terugblik afgelopen schooljaar ’17 – ‘18

● NL doet 10 maart 2018 



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

• Wie wordt de nieuwe teamcaptain
• Extra leden voor team fondsenwerving
• Fondsenwerving voor schoolplein 2.0
• NL doet (? ander doel dan de moestuin!)
• Initiatievenfonds ism team extra 

• Andere ideeën welkom! 

• Doelstelling: werving van 1500-4500 euro (nog niet meegenomen in 
de begroting omdat team eerst aangevuld moet worden)


