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Jaarverslag van de ouderraad van Katholieke Basisschool 
De Zonnewende 

Schooljaar 2019/2020 
 
De ouderraad is in het schooljaar 2019 – 2020 als volgt samengesteld: 
 
Voorzitter:  Maarten van Everdingen  
Penningmeester: Daniël Zweering 
Secretaris:   Rinze Kruitbosch 
 
Leden:  Mariska Nieuwhoff-Lentink , Tamara van der Drift, Suzanne Emans, Natascha 

van den Berg, Sharon Langereis, Chantal Ophuis, Eefje de Groot, Gerard 
Stokker, Mariska van Zanten, Galina Mensinga, Ruby Bouwmeester, Léonie 
Agten en Rutger Willemse 

 

Vanuit het team: Renate Vosselman, Annet Peters, Margriet Biewenga 
 
 

Algemeen 
Het schooljaar 2019-2020 is ook voor de Ouderraad (OR) anders gelopen dan gepland door de 
maatregelen tegen het Coronavirus. We kijken terug op een schooljaar waarin activiteiten in de 
eerste helft goed zijn verlopen. Nadat we 21 februari nog carnaval hebben kunnen vieren, zijn bijna 
alle overige activiteiten echter geannuleerd. Waar het begon met het afzeggen van de 
Scholierencross werd al snel duidelijk dat ook Pasen en de Koningsspelen niet door konden gaan. 
Door het thuisonderwijs was er ook geen mogelijkheid om iets alternatiefs te doen. Naast diverse 
activiteiten is het OR overleg in april geannuleerd. De versie in mei hebben we online gedaan waarna 
we het jaar op 6 juli gezamenlijk afgesloten hebben op school. Dit uiteraard met 1,5 meter afstand.  
 
Financieel gezien was het ook een uitzonderlijk jaar. Het schooljaar is niet, zoals begroot, met een 
verlies afgesloten. Door het vervallen van activiteiten is het schooljaar afgesloten met een positief 
resultaat van €4.052,-. Begroot was een verlies van € 2.413,-. Dit verschil is toe te wijzen aan het 
vervallen van diverse activiteiten zoals de koningsspelen. Verder zijn de gerealiseerde kosten van een 
aantal activiteiten zoals Sinterklaas en Kerst lager uit gevallen dan begroot. 
Nuance hierbij is dat er in het schooljaar 2020-2021 nog enkele overlopende posten gaan spelen 
waar het resultaat van dit jaar voor een aanzienlijk deel voor gebruikt gaat worden. 
Met het positieve resultaat groeit het vermogen van de vereniging. Voor komend schooljaar is een 
comfortabele financiële buffer belangrijker dan voorgaande jaren aangezien het onzeker is wat de 
inkomsten gaan worden. Door de nieuwe wijze van innen van de vrijwillige ouderbijdrage is de 
verwachting dat de inkomsten fors gaan dalen. Daarnaast vervallen per september 2020 de bijdragen 
van de Gemeente als tegemoetkoming voor het wegvallen van de oud papier opbrengsten.  
Aangezien een financiële buffer nodig is om onvoorziene kosten op te vangen, wordt komend jaar 
toegewerkt naar een goede buffer zonder een onnodig groot vermogen aan te houden.  
 
Door de verwachte lagere inkomsten wordt in de begroting voor 2020-2021 kritisch gekeken naar de 
uitgavenkant. Het versoberen van activiteiten en/of het verminderen van uitgaven voor bijvoorbeeld 
aankleding zijn noodzakelijk om de begroting rond te krijgen zonder de vrijwillige ouderbijdrage te 
verhogen. Evenals voorgaande jaren is dit jaar de contributie gelijk gebleven op €47,50 per kind (met 
een automatische incasso is een korting gegeven van € 2,50). 
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De afgelopen jaren is de ouderbijdrage stabiel gebleven door de bestendige inkomsten. In het 
schooljaar 2019-2020 is een incassopercentage van 94,4% behaald. Gezien de nieuwe wijze van 
innen worden de inkomsten voor 2020-2021 een onzekere factor.  
 
Aan het einde van het schooljaar heeft 1 lid afscheid genomen van de OR. De bezetting van de OR is 
zeker stabiel te noemen wat prettig is voor continuïteit en het vasthouden van ervaring. Ook lukt het 
de OR om nieuwe enthousiaste ouders aan te trekken voor de organisatie van activiteiten. De 
gemiddelde bezetting schommelt rond de 15 leden.  
 
De samenwerking binnen de OR, binnen het DB en tussen OR en school verloopt goed. Commissies 
hebben voor de organisatie van een activiteit goed contact met de leraren die voor betreffende 
activiteit vanuit school de organisatie oppakken.  
 
We hopen het schooljaar 2020-2021 invulling te kunnen aan alle activiteiten. Al dan niet in 
aangepaste vorm maar zeker met hetzelfde enthousiasme en inzet vanuit de OR. 
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Activiteiten 
 

Klassenactiviteit  
Middels een brief zijn de klassenouders geïnformeerd over de klassenactiviteit en de bijdrage van de 
OR. De declaraties zijn via de penningmeester van de OR gelopen. Net als voorgaande jaren vond de 
klassenactiviteit in en om school plaats en hebben de klassenouders met een budget van € 2,50, per 
kind (in overleg met de leerkracht) weer leuke dingen gedaan. 

 

Schoolfotograaf  
Ook afgelopen jaar zijn alle kinderen weer mooi op de foto gezet. Ook was het mogelijk om samen 
met broertjes/zusjes foto’s te laten nemen. De foto’s van de kinderen konden via internet worden 
besteld en betaald. 

 

Jaarvergadering 
Op 14 oktober 2019 is de jaarvergadering geweest. Dit jaar vond de jaarvergadering wederom plaats 
voorafgaand aan de reguliere ouderraadvergadering. Naast de OR-leden, de leden van de 
kascontrolecommissie was ook de MR vertegenwoordigd. Daarmee is ook invulling gegeven aan de 
formele rol van de MR bij het vaststellen van de contributie en de begroting.      
 

Sinterklaas  
Ook dit jaar kwam Sinterklaas naar de Zonnewende. Dit jaar kwam de Sint op zijn prachtige witte 
schimmel samen met zijn pieten. Op een heus podium liet Magic Piet de kinderen een aantal 
spectaculaire trucs zien. Nadat Sint was aangekomen, bracht hij een bezoek aan alle klassen. Voor de 
jongste kinderen had Sint mooie cadeautjes meegebracht en de oudere kinderen hadden weer 
geweldige surprises voor elkaar gemaakt. Het was voor iedereen weer een gezellige maar ook 
spannende dag. De groepen 5 t/m 8 zijn naar Orpheus geweest voor een leuke voorstelling van ASK. 
  

Kerstviering 
Elk jaar is er een kerst viering op de Zonnewende. Standaard wordt deze de laatste donderdag voor 
de kerstvakantie gehouden. 
De kinderen hebben genoten van een gezamenlijk kerstfeest op school. Er is gewerkt aan een 
kerstbakje met kaars en de donderdagavond was er een avondprogramma met kerstdiner. De 
schoollocaties waren mooi versierd. 
  

Carnaval  
Dit jaar had de Zonnewende een eigen prins en prinses en raad van 11. Bij de feestelijke opening was 
ook carnavalsvereniging De Klutsers aanwezig.  
 

Scholierencross 
Voor de scholierencross op 21 maart was goed ingeschreven door kinderen. Helaas werd dit de 
eerste activiteit waar geen uitvoering aan gegeven kon worden door de maatregelen tegen Corona. 
 

Pasen  
Door maatregelen tegen het Coronavirus vervallen. 
  



Ouderraad  
“Oudervereniging van De Zonnewende te Apeldoorn” 

 

 

12 oktober 2020  Pagina 4 van 4 
 

Koningsspelen 
Door maatregelen tegen het Coronavirus vervallen. 
 

Schoolreisjes 
De geplande schoolreisjes 14 en 15 mei zijn geannuleerd. Deze zijn verzet naar september 2020.  
  

Avondvierdaagse 
Door maatregelen tegen het Coronavirus vervallen.  
  

Goede doelenactie 
Eind januari 2019 heeft de OR een obstacle-run georganiseerd om geld op te halen voor de nieuwe 
schoolpleinen. 
 
Ook is na sinterklaas een inzamelingsactie voor gebruikt speelgoed gehouden. Dit jaar was er 1 
inzamelmoment(week). Er is veel goed speelgoed opgehaald waar de Speelgoedbank erg blij mee 
was. Daarnaast wordt het ook waardevol gevonden om kinderen bewust te maken van het 
doorgeven van speelgoed aan andere kinderen.  

 
Afscheid groep 8  
Door Corona hebben de (musical)afscheidsavonden van de groepen 8 in Orpheus plaatsgevonden. 
Gelukkig werd daarmee voor de groepen 8 dit bijzondere laatste schooljaar op de basisschool toch 
feestelijk afgesloten. De ouderraad heeft een financiële bijdrage geleverd voor een video-opname en 
activiteiten die het groep 8 eindkamp hebben vervangen.  
 

Schoolfeest 
Door Corona kon er geen feest plaatsvinden. Deze wordt verzet naar volgend schooljaar.  

 
Laatste schooldag ijs 
Op donderdag 16 juli hebben alle kinderen traditiegetrouw op deze laatste schooldag kunnen 
smullen van een lekker ijsje. IJssalon Rozeboom heeft met karren op de Ravelijn en Keerkring alle 
kinderen en leerkrachten voorzien van ijs. 
 

Overige bijdragen 
Vanuit de OR is het afgelopen schooljaar ook een financiële, en in sommige gevallen een 
organisatorische, bijdrage geleverd aan de aankleding van de seizoenshoeken op beide locaties, de 
opening van het schooljaar en voor nieuwe shirts voor schoolreisjes en de avondvierdaagse.  
Het HAPS-kamp voor groep 7 kon helaas geen doorgang vinden. Daarvoor in de plaats mag groep 7 in 
september 2020 (als groep 8) op schoolreis naar Walibi. 


