
 

Openbare basisschool De Springplank, Burgemeester Sloblaan 14, 4231 AB Meerkerk 
0183-351788, springplank@o2a5.nl 

                                                                          
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Jaarverslag 2020-2021 
OUDERRAAD OBS DE SPRINGPLANK 

 
23 maart 2022 

 
Inleiding 
 
Het schooljaar 2020-2021 is weer voorbij. En het was wederom een bijzonder jaar kunnen we 
wel zeggen. De pandemie hield, en houdt, ons in zijn greep. Dit maakt dat het jaarverslag, dat 
voor u ligt, wellicht anders is dan voorgaande jaren. Daar waar normaal een opsomming staat 
van alle activiteiten die wij hebben georganiseerd, is er in dit verslag minder te melden dan 
voorgaande jaren. Echter vinden wij transparantie belangrijk binnen de OR, daarom toch een 
verkort verslag.  
 
Voor u ligt het jaarverslag van de Ouderraad (hierna genoemd als OR) van OBS De Springplank, 
te Meerkerk, over het schooljaar 2020-2021. In dit jaarverslag belichten wij de taken en 
verplichtingen van de OR en zullen wij de activiteiten verantwoorden, die door of in 
samenwerking met de OR zijn ondernomen, gedurende het afgelopen schooljaar.  
 
Dit jaarverslag presenteren wij u op de algemene ouderavond op 23-03-2022. Vragen en 
opmerkingen over dit jaarverslag zijn welkom tijdens de algemene ouderavond/jaarvergadering. 
Of achteraf bij één van de bestuursleden binnen de OR. Dit verslag is na deze avond terug te 
vinden op de website van OBS De Springplank. Indien nodig, volgt er een korte notulen over de 
betreffende avond. 
 
 
Taken OR  
 
De OR heeft tot taak de bloei van de school te bevorderen door:  
� het organiseren van activiteiten.  
� de interesse van de ouders te wekken voor de school.  
� de mogelijkheid te bieden om ouders te betrekken bij de school. 
� het behartigen van de belangen van de ouders bij de medezeggenschapsraad (MR), bij de 
schoolleiding en zo nodig bij de directie.  
 
Wij willen vooral de basisschooltijd van de kinderen zo leuk mogelijk maken! 
 
Verplichtingen ouderraad  
 
De OR heeft een aantal verplichtingen tegenover u als ouder of verzorger.  
Deze worden in dit jaarverslag kort toegelicht.  
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Huishoudelijk reglement  
 
Het huishoudelijk reglement dateert van 2011 en is bij de Kamer van Koophandel 
ondergebracht. In dit reglement staan de taken, bevoegdheden en verplichtingen van de OR en 
op welke wijze deze worden uitgevoerd.  
 
Tijdens het herkiesbaar stellen en aftreden van twee leden, bleken er enkele onjuistheden te 
staan in het huishoudelijk reglement. Dit hebben M. Jansen (voormalig voorzitter) en  
Y. Jonker-Quick (secretaris), in samenspraak met W. Pierhagen (voormalig directie O2A5) en  
P. v. Dijk (voormalig penningmeester), aangepast. Hierdoor is het huishoudelijk reglement 
herzien per 09/05/2017. De aanpassingen gaan voornamelijk over het aftreden, herkiesbaar 
stellen, werven en toetreden/stemmen, van nieuwe leden. Het huishoudelijk reglement is 
openbaar en aan te vragen bij de secretaris indien gewenst. 
 
Ouderraad vergaderingen  
 
Op enkele vastgelegde data wordt door de OR vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar en 
voor iedereen toegankelijk. Wilt u een vergadering bijwonen? Spreek dit dan a.u.b af met één 
van de bestuursleden van de OR. Tijdens deze vergaderingen worden onder andere het 
activiteitenschema besproken, diverse schoolzaken waarbij de OR betrokken is en eventuele 
extra aanschaffingen die bekostigd worden uit de opbrengst van de jaarlijkse Fancy Fair, of uit 
OR-budget.  
 
Vrijwillige Ouderbijdrage (VOB) en schoolreis  
 
Om onze leuke activiteiten te kunnen organiseren, en daarbij te bekostigen, int de ouderraad de 
jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Denk hierbij aan feestavonden, Kerstviering, 
Sinterklaasviering, het Nationale Voorleesontbijt, Kinderboekenweek, Sportdag, diverse 
excursies en natuurlijk onze jaarlijkse Fancy Fair. U ziet dat wij heel veel organiseren en doen 
vanuit het OR-budget. De VOB is hierbij ontzettend belangrijk. Zonder deze bijdrage zouden wij 
lang niet meer alles kunnen bekostigen. De OR wil dan ook benadrukken dat, ondanks het feit 
dat de VOB vrijwillig is, uw bijdrage voor ons maar vooral voor uw kinderen ontzettend 
belangrijk is.  
 
De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdrage en is daar ook verantwoordelijk voor. Deze 
verantwoording zullen wij met u delen op de jaarlijkse ouderavond. De penningmeester van de 
OR is belast met het innen van de VOB. Zij is het eerste aanspreekpunt in dezen. Mocht u 
vragen hebben m.b.t. de VOB, of wilt u de mogelijkheid bespreken tot het gespreid betalen, 
bespreek dit a.u.b met de penningmeester. Ook is er financiële steun mogelijk via Stichting 
Leergeld. Wilt u hierover meer informatie, de penningmeester staat hierin voor u klaar. Ook 
kunt u zich wenden tot de directie van de school of andere leden van het OR-bestuur. 
 
Vanuit de VOB, bekostigen wij ook het schoolreisje. Eventuele wijzigingen in de hoogte van de 
VOB en het bedrag van het schoolreisje, worden in de jaarlijkse algemene 
ouderavond/jaarvergadering bekend gemaakt en met u besproken.  
 
Dit keer willen wij wederom benadrukken hoe belangrijk deze inkomsten vanuit de VOB zijn. Wij 
merken een trend de afgelopen twee jaar dat steeds minder ouders deze bijdrage overmaken. 
Waardoor we nu al het derde jaar op rij ruim 35% van de inkomsten missen. Wij willen en 
kunnen geen kinderen uitsluiten van het schoolreisje, maar als deze trend zich voorzet moeten 
we wellicht gaan nadenken over een andere invulling. 
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Verantwoording  
 
Na afloop van het schooljaar wordt een jaarverslag gemaakt van de ondernomen activiteiten 
inclusief de financiële verantwoording. De financiële verantwoording wordt door u als 
ouder/verzorger gecontroleerd door middel van de kascommissie. Indien u vragen en/of 
opmerkingen heeft over de verantwoording kunt u die bespreken met de penningmeester.   
 
Ouderbijeenkomst  
 
Jaarlijks wordt in samenwerking met de ouderraad, de medezeggenschapsraad en de school een 
ouderbijeenkomst georganiseerd, waarin wij u als ouder willen betrekken in de plannen voor de 
komende jaren.  
 
Samenstelling huidige OR 
 
De OR bestaat op dit moment uit de volgende leden: 
 
Anna Hester van den Akker / Contactpersoon vanuit het team 
Gabrielle Zonneveld-Piek / Voorzitter (Bestuur) 
Karin ‘t Lam / Penningmeester (Bestuur) 
Yvette Jonker-Quick / Secretaris (Bestuur) 
Eveline van Hoven-Rietveld / Algemeen Lid 
Mascha Maasland / Algemeen Lid 
Thomas Meijer / Algemeen Lid 
Mark van der Woude / Algemeen Lid 
Guido de Weerd / Algemeen Lid 
 
Activiteiten OR  
 
Jaarlijks organiseren wij, samen met de school, een aantal activiteiten. Hier hebben wij ook uw 
hulp bij nodig. De OR zal u dan ook regelmatig benaderen voor uw hulp en of bijdrage aan onze 
activiteiten. Wij danken u daarvoor! De activiteiten die hieronder zijn aangegeven zijn (mede) 
door de ouderraad georganiseerd en (deels) bekostigd. Of waarbij de OR in een andere vorm 
aan heeft deelgenomen. 
 
Schoolkamp 
 
Schooljaar 2020/2021 was het weer zover. Schoolkamp! Wat hebben onze kinderen genoten 
zeg. In eerste instantie dachten we dat het kamp niet door kon gaan, maar door de 
versoepelingen en de vasthoudendheid van de organisatie is het toch goed gekomen. Wel 
moesten wij uitwijken naar een duurdere locatie. Het kamp vond dit jaar plaats in Loon op 
Zand. De eerste dag was meteen een goede met zand-, water- en speelmogelijkheden. 
Survival, barbecue en de bonte avond, zomaar wat steekwoorden van een aantal geweldige 
dagen!  
 
Uitgaven: € 1.196,12  
 
Kinderboekenweek 
 
Oktober is de maand van de Kinderboekenweek. 
 
In een Kinderboekenweek zijn er twee verschillende jaren: Een zogenoemd luw jaar en een 
zogenoemd actief jaar. 2020 was een luw jaar. Hierbij is er geen schrijver uitgenodigd. 
Sandra de Bakker kwam voorlezen in groep 1/2. Het thema was “Terug in de tijd.” OR leden 
hebben de school versierd.  
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Sinterklaas  
 
Begin november is het al zover. Voorbereidingen voordat de Sint in ons land komt zoals de 
school versieren, liedjes instuderen en natuurlijk je schoen klaarzetten. De kinderen kijken naar 
het Sinterklaasjournaal. Vanwege de coronacrisis kreeg het jaarlijkse pyjama zingen een andere 
invulling. Alle kinderen kwamen in pyjama naar school. De kinderen werden door juf Amy 
voorgelezen. De aankomst van de goede Sint liet op zich wachten. Alle kinderen stonden klaar 
om naar buiten te gaan maar het duurde zo lang. Na roepen en zingen, nog steeds geen Sint en 
zijn pieten. Tot er een piet op het lawaai afkwam. Wat bleek? De Sint heeft in de gymzaal 
geslapen!  
 
Uitgaven: €1.297,07  
 
Speculaas actie 
 
Bij Sinterklaas hoort de jaarlijkse speculaas actie van de OR. De verkoop hiervan liep erg 
voorspoedig. Iedereen heeft genoten van een heerlijk stuk speculaas.  
 
Inkomsten: €181,00 

Kerstmis  

Met kerst is de school in kerstversieringen gehuld. Glinsterende kerstballen, lichtjes in de 
bomen en decoratie door de hele school. Het straalt warmte en gezelligheid uit. 
Helaas kwamen wij al snel in een lockdown terecht. Hierdoor heeft er geen kerstviering 
plaatsgevonden.  
 
Uitgaven: €29,93 
 
Koek en Zopie 
 
Toen ging het ineens weer lekker vriezen en konden de kinderen na school weer het ijs op. Van 
de OR kregen de kinderen allemaal uit school een Koek en Zopie pakket mee naar huis. 
 
Uitgaven: € 58,00 
 
Snack box 
 
Om de kinderen iets lekkers te geven tijdens de Koningspelen heeft de OR een snackbox laten 
komen van Cafetaria de Halte. Dat was smullen geblazen! Ook kregen alle kinderen een heerlijk 
ijsje met het warme weer. 
 
Uitgaven: €422,50 
 
Loterij 
 
Vanwege de coronacrisis, ging dit jaar de Fancy Fair wederom niet door. Om toch inkomsten te 
genereren, heeft de OR besloten de jaarlijkse loterij wel door te laten gaan. Weliswaar in een 
andere vorm dan wij gewend zijn. De kinderen hebben fanatiek lootjes verkocht. 
 
Inkomsten: €1.151,60  
Uitgaven: €225,10 
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Schoolreis  
 
Het schoolreisje dit jaar kreeg door de pandemie een nieuwe vorm. Maar het was daarom niet 
minder leuk! Alle kinderen mochten naar Benschop in Nieuwland. Het werd een super feestelijke 
dag. De kinderen en juffen hebben genoten. Iedereen is verwend met limonade, ijsjes, fruit, 
frietjes en een snack. Er waren professionele schminkers en ballon artiesten.  
 
Groep 8 bleef op school om te oefenen voor de musical. Maar zijn voor de lunch getrakteerd op 
het zelfde lekkere frietje met een snack en tussen het oefenen door konden zij even uitrazen 
om een stormbaan op het schoolplein. 
 
Uitgaven: €1.661,17  
 
Musical groep 8  
 
Anders dan voorgaande jaren hebben we het afscheid van groep 8 niet in De Linde gevierd. 
Vanwege de 1,5 meter hebben wij een uitstapje gemaakt naar Lexmond. In Huis het Bosch 
hebben wij een volledig coronaproof een prachtig afscheid gehouden voor de kinderen. Er was 
zelfs (kinder)champagne! Iedereen was op hun best gekleed. Er werd gelachen, gehuild. En met 
mooie herinneringen hebben wij afscheid genomen van onze groep 8.  
 
Voor groep 8 is er een oude schoolbus geregeld om deze van school naar Huis het Bosch te 
brengen. 
 
Uitgaven: €178,00 
 
Bag2school  
 
Twee keer per jaar wordt de Bag2school actie gehouden in november en mei. De stapel zakken 
in de hal van de school ziet er altijd indrukwekkend uit. Gelukkig heeft de ouderraad voldoende 
hulp om alles in de vrachtwagen te laden. Bedankt groep 8!  
Bag2school betaalt per kg uit, dus blijft u vooral kleding/schoenen/handdoeken enzovoort 
brengen. Hiervan gaat een gedeelte naar de OR en met het andere gedeelte wordt, door de 
Bag2School organisatie, het schoolgeld betaald van kinderen in derdewereldlanden. Een mooie 
actie waarbij twee doelen in één keer ondersteund worden. De actie is altijd een redelijk succes. 
 
Inkomsten: €396,60 
 
EK 
 
Vanwege het EK dit jaar heeft de OR besloten iets leuks te doen met het schoolplein. 
Deze werd versierd in oranje sferen. 
 
Uitgaven: €24,84 
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Corona 
 
Het is lastig om activiteiten te organiseren die coronaproof zijn. Veelal gaat het om groepen 
bij elkaar en vaak is hier ook begeleiding bij nodig. Met de huidige regels staan wij ook even 
met de rug tegen de muur. Er worden veel ideeën besproken tussen de OR, de school en de 
directie van O2A5. We hebben vaak teruggekregen dat het niet voldoet aan de regels die 
gesteld zijn. We kunnen hier ook niet te gemakkelijk over denken. Wij als OR hopen dat we 
binnenkort en anders komend schooljaar weer vrij kunnen handelen om de tijd van deze 
kinderen op school nog leuker te maken.  
 
Contact  
 
Wij als OR hopen dat dit jaarverslag u voldoende informatie verstrekt. Voor vragen en/of 
opmerkingen over het jaarverslag of van algemene aard kunt u ons altijd persoonlijk 
aanspreken of mailen.  
 
Namens de ouderraad, 
 
E.C.Y. Jonker – Quick  
Secretaris  
 


