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Voorwoord 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2021-2022 en de begroting 2022-2023 van de Ouderraad (OR). Met dit 
verslag geven wij u een overzicht van alle activiteiten die door de OR samen met het team van school 
zijn georganiseerd in het schooljaar 2021-2022. Om inzicht te geven hoe de ouderbijdrage is besteed, 
is het financiële overzicht over het afgelopen schooljaar bijgevoegd. Tevens is de begroting voor het 
schooljaar 2022-2023 opgenomen. 
 
Het afgelopen schooljaar heeft de OR zich volledig ingezet om voor uw kinderen leuke, creatieve en 
leerzame activiteiten te organiseren. Dit was niet mogelijk zonder alle (hulp)ouders, opa’s en oma’s 
en andere helpende handjes. Helaas konden door COVID en de bijbehorende maatregelen niet alle 
activiteiten plaatsvinden. Komend schooljaar gaan we weer enthousiast aan de slag om alle 
activiteiten zo goed mogelijk te kunnen organiseren. 
 
Voor aankomend schooljaar is de samenstelling van de OR veranderd. Voorzitter zal zijn Pieter met 
Ilona (toenmalig voorzitter) als achtervang. Penningmeesterschap is overgedragen aan Miranda sinds 
oktober 2021. Daarnaast hebben wij circa 20 leden. 
 
Heeft u zelf ideeën, een vraag of een opmerking? Laat het ons gerust weten. Zo kunnen wij er samen 
met u en het schoolteam, weer een fijn en leerzaam jaar van maken voor alle kinderen. Wij zijn te 
bereiken via e-mailadres or@kla4.school. Namens de OR nogmaals dank aan iedereen die, op welke 
manier dan ook, heeft bijgedragen aan het afgelopen schooljaar. Hopelijk mogen we in schooljaar 
2022-2023 ook weer op uw steun rekenen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bestuur Ouderraad 
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Terugblik OR-activiteiten 2021-2022 
 
De organiseerde OR activiteiten zijn afgelopen jaar met succes verlopen. Uiteraard met steun van het 
schoolteam en veel ouders/verzorgers. Hier doen we kort verslag van hoe de zaken gegaan zijn.  
 
Traditiegetrouw waren er de volgende activiteiten:  
 Dag van de leraar: elk jaar verzorgd de OR namens alle ouders en leerlingen een presentje voor 

de leraren, medewerkers en de stagiaires op de dag van de leraar op 5 oktober. Dit jaar kregen 
ze een mooie bos bloemen. 

 Kinderboekenweek; De OR verzorgt elk jaar afwisselend inkoop van leesboeken. Een en ander 
uiteraard afgestemd op het thema van dat jaar. 

 Sint met zijn Pieten kwamen dit jaar ook gezellig langs. In een 
ander jasje ivm coronamaatregels.  Camerabeelden lieten 
vanalles zien, waaronder wat de Pieten uitspookten in het 
schoolgebouw. Ook zaten er klassen thuis in quarantaine 
waarop ingespeeld is, zelfs voor deze leerlingen was het toch 
een feestje. Zelfs een quarantaine Piet!  

 Kerst werd gevierd met een kerstlunch in de klas. De 
leerlingen hebben allemaal een gevuld kerstpakket 
ontvangen. Kerstpakket bestond uit: bord, bestek, servet, 
pakje drinken en een kleinigheidje voor zowel kind als voor de ouders. De school was deze ronde 
beperkt versierd. Iedere klas een boom met verlichting en versiering. Dit ivm berichtgeving dat 
de scholen eerder zullen sluiten voor de kerstvakantie, en helaas werd het de werkelijkheid….  

 Carnaval, 3 dagen in teken van carnaval. Kleurvanjetrapdag, gekkeharendag en laatste dag 
Carnaval met deze ronde vossenjacht! Leuke foto’s gemaakt van de klassen en zijn gedeeld via 

parro. 
 Themaweek: thema “geschiedenis van Nederland”. Van gouden eeuw 

Amersfoort tot aan de waternoodramp.  
 Met Pasen is er een paasbrunch georganiseerd.  De leerlingen konden 

kiezen uit verschillende eten of drinken die zij vanuit huis meenamen 
waardoor het een goed gevulde brunch werd met eitjes, paashaasje, appelsap, 
mooi versierde cupcakes e.d.  

 Koningspelen; eerste echte activiteit waarbij ouders en leerlingen 
weer als vanouds de gebouwen liepen. In groepsverband spelletjes gespeeld 

zoals touwtje trekken, blikwerpen. Koningsontbijt is gedoneerd. Dit werd samen gevierd met 
OBS De Bongerd.  

 Op 2 april lazen wij dat de 
Avondvierdaagse editie 2022 in Leusden 
niet doorgaat.  

 Gezien het regende met Nationale 
Buitenspeeldag en avond4daagse niet 
door was gegaan, is er op 14 juni voor 
iedere klas een doos stoepkrijt geregeld en 
iedere klas kreeg een langere pauze  en 
heerlijk het gehele schoolplein en 
parkeerplaats voorzien van mooie tekeningen.  
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 30 juni was een feestelijk dag waarbij Atriadag en meester & juffendag werden gevierd.  

Meester & juffendag werd gevierd tijdens de schooluren, sponsorloop en Atriadag startte om 14 
uur met allerlei activiteiten zoals laser gamen, springkussens, loterij.  Alle inkopen van de horeca 
voorzieningen zoals suikerspin, popcorn, ijsjes, frisdranken verzorgd. En natuurlijk niet te 
vergeten vooraf het verzamelen van alle leuke cadeautjes voor de loterij bij winkeliers uit 
Leusden en omstreken en sponsors zoals bedrijven van ouders of verzorgers van de kinderen. 
Door de verkoop van lootjes, ijs, frisdrank en de opbrengst van de spelletjes & sponsorloop 
streven we er ieder jaar na om uit de kosten te komen en “geld in te zamelen voor de 
dierenvallei”. Het is een geweldig feest en een echte traditie die alleen mogelijk is door de inzet 
van de ouderraad, teamleden en hulpouders. Het was een mooie, gezellige en geslaagde dag. 

 Afscheid groep 8; vanuit de OR is er gezorgd dat de ouders/verzorgers een hapje en een drankje 
konden nuttigen tijdens de musical van groep 8. 

 Het hele jaar door probeert de OR de leerkracht te helpen met klasactiviteiten waarbij vervoer 
geregeld wordt naar zwemles, boerderij, groene belevenis, klas(sen) voorzien worden van leuke 

nieuwe tekeningen, knip & plakcreaties etc. Al met al 
was het weer een mooi jaar en geeft het ons weer alle 
energie om het volgende jaar tegemoet te gaan. Dit 
keer hopelijk zonder lockdowns, COVID maatregelen.. 
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Financiële verantwoording 2021-2022 
 

Inkomsten 
 
Inkomsten 2021-2022 Begroot Daadwerkelijk ontvangen 
Ouderbijdrage  € 9.500,00 € 8.183,00 
Restant oude rekening  €    172,36 
Atriadag 2018  € 1.592,25 
Totaal ontvangen € 9.500,00 € 9.947,61 
 
 

Uitgaven 
 
 Activiteiten Begroot Daadwerkelijk uitgegeven 
Kinderboekenweek  € 0,00 € 245,20 
Sinterklaas € 1.500,00 € 1.205,65 
Kerst € 650,00 € 464,74 
Carnaval € 400,00 € 52,48 
Themaweek (was klassenbudget) € 657,50 € 519,18 
Pasen € 400,00 € 122,77 
Koningsspelen € 150,00 € 91,83 
Avond4daagse € 1.400,00 € 254,41 
Dierenvalleidag / Atriadag* € 400,00 € 300,00 
Afscheid groep 8 € 810,00 € 720,00 
Divers € 375,00 € 242,95 
Voetbaltoernooi € 0,00 € 15,00 
Dag van de leraar € 0,00 € 150,00 
Buitenspeelgoed € 100,00 € 0,00 
Subtotaal uitgaven € 6.842,50 € 4.219,21 
Vaste lasten 

  Bibliotheek € 500,00 € 225,00 
Dierenvallei € 2.000,00 € 2.000,00 
Bankkosten € 150,00 € 163,87 
Subtotaal vaste lasten € 2.650,00 € 2.388,87 
Totale uitgaven € 9.492,50 € 6.608,08 
* in overleg met school € 300,00, gelijk met OBS De Bongerd 
 
Positief Saldo van: € 2.884,42 
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Toelichting realisatie 
 
Aan de inkomstenkant zien we dat de inkomsten ouderbijdrage € 1.317,00 lager is dan begroot. 
Meevaller is dat het geld wat er over was gebleven van Atriadag 2018, aan de OR is overgemaakt.  
 
Aan de uitgaven kant zien we dat er ruim € 2.880,00 minder aan uitgaven is geweest dan begroot.  
 
Tezamen resulteert dit in een mutatie van de algemene reserve van € 3.339,53. Als Atriadag 2018 
niet wordt meegerekend dan is er een algemene reserve van € 1.747,28, die is nodig om de eerste 
activiteiten te kunnen betalen gezien de brief van ouderbijdrage  in oktober wordt verstuurd maar 
sinterklaas voorbereidingen al in volle gang zijn. 
 
Hieronder een toelichting op een aantal van de lasten die duidelijk anders zijn uitgevallen dan 
begroot of bijzondere van aard zijn. 
 
Toelichting Inkomsten & Uitgaven  
 Door COVID zijn diverse activiteiten zijn bepaalde activiteiten op een andere manier doorgaan 

waardoor de kosten lager zijn uitgevallen. Een grote post is de Avond4daagse. 
 Sinterklaas is binnen budget gebleven, door o.a. op tijd inkopen gedaan voor de cadeautjes. 

Men gaf wel aan dat pepernoten, cadeautjes duurder en duurder worden. Daarnaast kost het 
bezoek van de Sint uiteraard ook geld. De begroting van komend schooljaar wordt aangepast. 

 10-uurtjes zijn zoveel mogelijk geschrapt omdat de OR het standpunt heeft om voor activiteiten 
te zorgen en niet voor (lekkere) tussendoortjes bij elke activiteit. Bij Sinterklaas heeft de OR 
besloten om wel iets lekkers te regelen denkend aan pepernoten. 

 Ook zijn de inkomsten gemonitord en daarop vroegtijdig op ingespeeld door binnen de OR te 
kijken hoe activiteiten toch plaats kunnen vinden, maar op een andere manier. Bijvoorbeeld 
Carnaval heeft een andere invulling gekregen, vossenjacht i.p.v. een bingo, dansshow waarbij 
cadeautjes werden uitgereikt. 

 Door scherp in te kopen en terug mogen brengen van dichte flessen zijn de kosten voor het ook 
her en der kosten  wat lager uitgevallen.  

 Atriadag 2018; Dit geld wil de OR komend schooljaar gaan inzetten voor sport- & spel. 
 Er heeft dit jaar 83,6% van het totaal aantal leerlingen betaald  
 3e reminder verstuurd waarin Betaalverzoek /QR Code is toegepast. 16 ouders hebben gebruik 

gemaakt van deze nieuw optie. 
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Begroting 2022-2023 
 

Inkomsten 
 
Inkomsten 2022-2023 Begroot 
Ouderbijdrage  € 9.000,00 
 
 

Uitgaven 
 
 Activiteiten Begroot 
Dag van de leraar € 150,00 
Kinderboekenweek  € 165,00 
Sinterklaas € 1.690,00 
Kerst € 400,00 
Carnaval € 75,00 
Themaweek (was klassenbudget) € 0,00 
Pasen € 75,00 
Koningsspelen € 100,00 
Avond4daagse € 2.730,00 
Sportactviteiten € 285,00 
Dierenvalleidag / Atriadag € 300,00 
Afscheid groep 8  € 690,00 
Dag van het buitenspelen € 165,00 
Subtotaal uitgaven € 6.825,00 
Vaste lasten 

 Dierenvallei € 2.000,00 
Bankkosten € 175,00 
Subtotaal vaste lasten € 2.175,00 
Totale uitgaven € 9.000,00 
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Toelichting op de begroting 2022-2023  
 De post ‘ouderbijdrage’ is begroot op basis van een verwacht aantal van 283 leerlingen.  
 Begroting gaat uit van 80% van de leerlingen betaald. Rekening houdend met de ontwikkelingen 

op gebied van energiekosten, COVID, inflatie. Er zal goed gemonitord worden hoe de betalingen 
verlopen bij eerste brief van de ouderbijdrage. 

 Post bibliotheek is eruit, gezien deze post niet bij de OR hoorde, kijkend naar waar het geld aan 
uitgegeven werd. 

 Dag van de leraar wordt altijd gevierd maar stond niet als activiteit op de begroting vermeld. 
 Sportactiviteiten is ook toegevoegd. Sportcommissie zal met nieuwe leden dit oppakken zodat 

leerlingen (weer) mee kunnen gaan doen met o.a. basketbal-, voetbal- en korfbaltoernooi. Voor 
deze toernooien wordt inschrijfgeld gevraagd, waardoor deze nu meegenomen zijn in de 
begroting. 

 

Vaststellen ouderbijdrage 2022-2023 
Gezien de steeds toenemende prijzen van versieringen, cadeautjes, eten en drinken, in overleg met 
de Medezeggenschapsraad (MR), besloten de ouderbijdrage te verhogen van € 38,- per kind naar € 
40,- per kind. 
 
Dit jaar zal weer betaalverzoek link en QR code worden toegepast, zodat ouders gemakkelijker 
kunnen overmaken. 
 


