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Woord vooraf 

 

Voor jullie ligt de verantwoording van de inzet van de Ouderraad van OBS Prinses Margrietschool. 

Het jaar is weer voorbij gevlogen, mede door gezellige, sportieve en creatieve activiteiten die de 

kinderen hebben ondernomen.  

 

De ouderraad is een team van ouders die van verschillende markten thuis zijn. Wij 

vertegenwoordigen alle ouders die hun kinderen onderwijs laten volgen op de Margrietschool. We 

zijn vooral actief in het organiseren en uitvoeren van activiteiten die worden aangeboden naast het 

regulier onderwijs. 

De ouderraad legt jaarlijks middels een verslag verantwoording af aan de ouders over de wijze 

waarop de inkomsten en uitgaven gedaan zijn. Het inkomen van de Ouderraad is de ouderbijdrage 

welke wij u jaarlijks vragen over te maken. Daarnaast proberen wij extra te verdienen met 

bijvoorbeeld markten en een schoolavond. 

 

In dit verdere verslag zullen de activiteiten en bijzonderheden waaraan de ouderraad heeft 

bijgedragen worden toegelicht. Daarnaast hebben we ook een kort financieel verslag bijgevoegd. 

Wij hopen dat jullie kinderen hebben genoten van alle activiteiten. Mochten er vragen of 

opmerkingen zijn over de werkzaamheden van de Ouderraad spreek ons dan vooral aan! 
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Samenstelling en werkwijze Ouderraad 

 

Het bestuur van de Ouderraad wordt gevormd door drie bestuursleden in de vorm van een 

voorzitter, penningmeester en secretaris. Daarnaast heeft de OR verschillende leden. De OR heeft als 

doel om de leerkrachten te ondersteunen bij verschillende activiteiten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld 

het Sinterklaasfeest of de schoolavond. Voor het schooljaar 2018-2019 was de samenstelling van de 

OR als volgt: 

Marijke Donkerbroek : voorzitter (einde schooljaar afgetreden) 

Hetty Smit  : penningmeester 

Marije van Vliet  : secretaris 

Esther Visser  : lid (einde schooljaar afgetreden) 

Ramona Ruige  : lid 

Marjan Lenten  : lid 

Vanessa Tadic  : lid 

 

Ongeveer zes keer per jaar komt de OR voor een vergadering bij elkaar, hierbij is altijd iemand van 

het team aanwezig. We bespreken dan welke activiteiten eraan zitten te komen en welke acties 

hiervoor worden ondernomen. Voor de grotere activiteiten doen we een beroep op hulpouders, dit 

zijn ouders die niet lid zijn van de OR maar wel af en toe willen helpen als het nodig is. 

De OR helpt de leerkrachten jaarlijks met o.a. de volgende activiteiten: 

Voorleesontbijt, Sinterklaasviering, kerstviering, Pasen, schoolavond, koningsspelen. De OR draagt 

ook de financiële zorg voor deze activiteiten. 
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Activiteiten 

Voordat er een activiteit plaatsvindt, is er achter de schermen al het nodige werk verzet. Denk hierbij 

aan vergaderingen, versierspullen aanschaffen en versieren, boodschappen doen, dingen klaarzetten 

of inpakken, noem maar op. Hieronder staat een overzicht van de inzet van de OR. Ten slotte 

informeren wij jullie over de staat van financiën met het financieel jaarverslag over afgelopen 

schooljaar en voegen we de begroting voor het schooljaar 2019-2020 toe. 

 

Boschplaat expeditie 

Staatsbosbeheer heeft als doel gesteld dat ieder Terschellinger kind tenminste één keer in zijn leven 

een nacht op de Boschplaat moet hebben doorgebracht. Om de vier jaar organiseren ze daarom een 

complete excursie voor de groepen 5 t/m 8. Dit was de tweede keer en waar de OR de eerste 

expeditie nog volop ingezet werd om boodschappen te doen en te koken was dit nu ook in handen 

van SBB. Geweldig! 

Financiële verantwoording: Dit jaar werden de schoolreizen gecombineerd met de 

Boschplaatexpeditie. 

 

Halloweenactiviteit 

We hebben dit jaar besloten om een extra activiteit te organiseren rond Halloween. We hebben een 

fotospeurtocht georganiseerd voor alle kinderen, begin en eind in Ons Huis. De kinderen kregen een 

stencil met foto’s van huizen in oud West, waarna ze op zoek moesten naar de betreffende plek. Op 

die plek hing een stencil met een meerkeuzevraag. Naderhand kregen ze een broodje knakworst, een 

geslaagde activiteit! 

Financiële verantwoording: We hadden een budget opgenomen voor een herfstactiviteit, we zijn mooi 

binnen het budget gebleven. 

 

Sinterklaasfeest 

Het Sinterklaasfeest wordt elk jaar door de Ouderraden van beide scholen van de Brede School 

gevierd. De organisatie hiervan wordt elk jaar afgewisseld. Dit jaar was de Margietschool aan de 

beurt. De school wordt weer mooi versierd voordat de Sint de kinderen bezoekt. Schoenzakjes 

moeten worden gevuld en voor de Sint en de Pieten wordt een ontbijt en lunch geregeld.  

Financiële verantwoording: het ene jaar betalen wij de  kosten, het andere jaar de Vossersschool. Dit 

jaar waren wij aan de beurt. 

 

Kerstfeest 

Direct nadat Sinterklaas weer naar Spanje is gevaren werd de versiering op school omgewisseld van 

Sint naar kerst. Het was weer een mooie kerstviering, de kinderen hadden allemaal lekkere hapjes 
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thuis klaargemaakt en meegenomen. In de klas werd er gezamenlijk gegeten. De OR zorgde dat alles 

in de klassen klaarstond en heeft het toetje verzorgt. Op het eind hebben de kinderen nog prachtig 

voor iedereen kerstliedjes gezongen. 

Financiële verantwoording: Kosten vielen ruim binnen het budget.  

 

Voorleeslunch 

Elk jaar kan de school ervoor kiezen om mee te doen aan een landelijk voorleesontbijt. De 

Margrietschool pakt het iets anders aan en organiseert een voorleeslunch. De OR verzorgt de hele 

lunch, de leerkrachten zorgen voor voorlezers. De kinderen kregen lekkere broodjes, fruit, eitje etc. 

Financiële verantwoording: kosten vielen binnen het budget. 

 

Schoolavond 

Eens in de drie jaar maken de leerkrachten samen met alle leerlingen een hele mooie voorstelling! 

De avond vond plaats in de aula van het VMBO in Midsland. Wat waren er veel ouders, oma’s en 

opa’s, broertjes en zusjes om de voorstelling te zien, geweldig! In de pauze was er een verloting.  

Financiële verantwoording: Dankzij deze avond hebben we € 725 opgehaald voor de kas van de 

Ouderraad. Na aftrek van de kosten (zaalhuur aula + geluid) bleef er nog een mooi bedrag over, we 

hebben besloten om van dit geld een leuke activiteit voor de kinderen te organiseren, zie verderop. 

 

Pasen 

Elk jaar moeten er natuurlijk paaseieren gezocht worden! 

Financiële verantwoording: dit valt onder diverse uitgaven.  

 

Koningsontbijt 

In samenwerking met de Jumbo wordt er elk jaar een gezond ontbijt voor de kinderen klaargezet 

voordat ze gaan sporten. 

Financiële verantwoording: boodschappenpakketten worden door de Jumbo gesponsord. We hebben 

eenmalig € 20 uitgegeven voor extra beleg/broodjes. 

 

Schoolvoetbaltoernooi 

Elk jaar mogen de kinderen meedoen aan het schoolvoetbaltoernooi. De OR hoeft hier niets voor te 

regelen. 

Financiële verantwoording: Elke school geeft een bijdrage voor de organisatie en de prijzen € 50 

 

 



6 
 

 

 

Schoolreizen 

Groep 1 t/m 4 heeft op zijn eigen manier een schoolreis gehad. Voor groep 5 t/m 8 was de 

Boschplaatexpeditie hun schoolreis. Groep 7/8 heeft later in het jaar nog 1 overnachting elders 

gehad omdat de schoolreis voor hun normaliter 2 nachten is.  

 Financiële verantwoording: Elk jaar hebben we een vast budget voor de schoolreizen.  

 

Springfeest 

Als extra activiteit hebben we dit jaar een springfeest georganiseerd van de opbrengst van de 

musical. We hebben een springkussen en een stormbaan bij MooiWeer gehuurd. De kinderen 

hebben een prachtmiddag gehad! 

Financiële verantwoording: eenmalige uitgave van € 500, dit van de opbrengst van de musical. 

 

Afscheid groep 8 

Elk jaar weer bijzonder om afscheid te nemen van de leerlingen van groep 8, op naar een nieuw 

avontuur! 

Financiële verantwoording: We hebben een bedrag voor een cadeautje voor elk kind. 

 

Laatste schooldag 

Tijdens een van de laatste schooldagen organiseren we een leuke activiteit voor beide scholen. De 

activiteit verschilt per jaar, hier is een vast bedrag voor begroot. 

Financiële verantwoording: dit jaar zijn we binnen het budget gebleven. 

 

Diverse uitgaven 

We hebben nog een aantal uitgaven die niet in een bepaald potje passen. 

Financiële verantwoording: er vallen hier een aantal extra kosten onder. Zie overzicht. 
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Kascontrole 

Aan het einde van ieder schooljaar wordt de kas van de Ouderraad gecontroleerd door twee ouders 

die beiden geen zitting hebben in de Ouderraad. 

De kas voor het schooljaar 2018-2019 is op 12 oktober 2019 gecontroleerd en akkoord bevonden 

door: 

Christa Oosterbaan   en    Jolanda Gooijker 

 

 

 

 

 

 


