Jaarprogramma oudervereniging De Perroen 2017-2018

Bestuur Oudervereniging De Perroen, juni 2017

Programma oudervereniging OBS de Perroen voor het schooljaar 2017-2018

1. Actueel
De voorgenomen fusie tussen DE PERROEN en DE KRING is in volle gang en moet leiden naar een
nieuw IKC op de voormalige locatie van BS de Schans. Inmiddels weten we dat er een geheel
nieuw gebouw wordt gerealiseerd. Het streven is dat uiterlijk beginschooljaar 2019-2020 onze
kinderen les gaan krijgen in de nieuwe school.

2. De oudervereniging
De oudervereniging de Perroen (OVP) is van de ouders. De OVP verenigt ouders rondom thema’s
en activiteiten die erop gericht zijn het schoolklimaat in brede zin leuker en beter te maken. De
OVP stimuleert de betrokkenheid van ouders bij het reilen en zeilen van de Perroen.
2.1.

Wat wil de oudervereniging bereiken?

De OVP heeft de volgende doelen en functies:
•
•

•
•
•
•

•
•

2.2.

Het bevorderen van de ouderparticipatie in brede zin.
Het stimuleren en financieel ondersteunen van activiteiten en/of voorzieningen die
bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals sport- en culturele evenementen,
schoolreisjes, schoolfeesten de schoolbibliotheek etc.;
Het heffen en beheren van de vrijwillige ouderbijdrage ten behoeve van de bekostiging
van de activiteiten en voorzieningen zoals hierboven bedoeld;
Fungeren als klankbord voor de directie en medezeggenschapsraad van de school over
zaken die het beleid en/of de voorzieningen van de school betreffen;
De betrokkenheid van ouders stimuleren bij vernieuwingen, veranderingen en
verbeteringen op school.
Helpen bij het duiden en benoemen van de verantwoordelijkheden van de ouders en van
de school en het verhelderen van de verwachtingen over en weer, als het gaat om het
beleid op school, vernieuwingen, verbeteringen, omgangsvormen en (gedrags)regels,
alsmede de handhaving ervan.
Het (helpen) uitdragen van de visie en de “unique selling points” van de Perroen.
Feedback geven aan de oudervertegenwoordiging in de medezeggenschapsraad (MR).
Hoe werkt de oudervereniging?

De OVP is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en staat open voor iedere ouder. Aan
het lidmaatschap is de verplichting verbonden van het betalen van de “vrijwillige ouderbijdrage”.
Anders gezegd: iedere ouder die de ouderbijdrage betaalt, is automatisch lid van de vereniging en
heeft stemrecht op de algemene leden vergadering.
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De OVP kent twee belangrijke organen: de algemene ledenvergadering en het bestuur. De
algemene ledenvergadering (ALV) is het hoogste orgaan en benoemt het bestuur.
Iedere (betalende) ouder kan op de ALV invloed uitoefenen op de vereniging. Belangrijke
beslispunten zijn: het jaarprogramma, de hoogte van de ouderbijdrage en het functioneren van
het bestuur.
Het bestuur van de OVP is belast met alle uitvoerende werkzaamheden van de vereniging. Het
bestuur stelt jaarlijks een programma en begroting op die goedkeuring behoeven van de ALV. Het
bestuur vergadert ongeveer 8 keer per jaar. Ook de bestuursvergaderingen zijn openbaar. Het
staat ouders altijd vrij om iets op de bestuursvergadering aan de orde te stellen. De data van de
vergaderingen worden eind augustus 2017 gepubliceerd op de website van OBS De Perroen.
2.3.

Het bestuur van de oudervereniging

Het bestuur was het afgelopen jaar volledig op sterkte waardoor de vereniging goed werd
vertegenwoordigd in de gesprekken met de school en het draagvlak van de vereniging groot was.
De benoemingen van de bestuursleden zijn statutair voor 2 jaar. De volgende in 2017 statutair
aftredende bestuursleden zijn herkiesbaar; Hans Hoonhout, Martijn Evers, Nathalie Bussink- van
Dijk, Judith de Kwaadsteniet, Robbert Beijers en Ron Boelen. Susan Bär die eveneens in 2017
aftredend is stelt zicht niet herkiesbaar. De benoeming van Anouk Schevers en Han Zijlema loopt
af in 2018, omdat hun benoeming aanving in 2016.
Bij herverkiezing zijn er geen portefeuille wisselingen nodig. Hans Hoonhout blijft dan voorzitter,
Martijn Evers blijft dan penningmeesters en Han Zijlema secretaris.
Er ontstaat ruimte voor twee nieuwe bestuursleden.
Samenstelling OVP augustus 2017-juli 2018
(onder voorbehoud van herverkiezing van de voorgestelde kandidaten)
Hans Hoonhout
Martijn Evers
Han Zijlema
Nathalie Bussink- van Dijk
Anouk Schevers
Susan Bär
Judith de Kwaadsteniet
Robbert Beijers
Ron Boelen

: Voorzitter
: Penningmeester
: Secretaris
: Vice Voorzitter
: Lid
: Lid
: Lid
: Lid
: Lid

3. Terugblik op de activiteiten van het vorige schooljaar
Vermeld worden activiteiten waaraan de OVP een bijdrage heeft gegeven of aanwezig is geweest.
Zo worden de ouderavonden door de school zelf georganiseerd. De OVP denkt mee over de
inhoud van de ouderavonden.
3.1.

Het fusieproces

Wij als OVP hebben de ontwikkelingen rondom de fusie op de voet gevolgd en directie, bestuur
en de MR waar nodig van (kritische) input voorzien. Er zijn dit schooljaar diverse bijeenkomsten
geweest in het kader van het fusieproces waarbij (een deel van) de OVP aanwezig is geweest.
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3.2.

De ouderavonden

Vorig schooljaar jaar heeft de Perroen twee ouderavonden georganiseerd waarbij de OVP
inhoudelijk was betrokken. De eerste ouderavond in het najaar van 2016 werd de gebruikelijke
combinatie van de toelichting op schoolanalyses en de Algemene Ledenvergadering gehouden.
Tijdens de tweede ouderavond in juni 2017 wordt de groepsindeling gepresenteerd en deze wordt
opnieuw met een ALV gecombineerd. De reden dat de ALV nu aan het einde van het schooljaar
plaatsvindt is dat de begroting voor het volgend schooljaar vooraf dient te worden vastgesteld.
3.3.

Veiligheid

De OVP heeft zich dit schooljaar beziggehouden met de veiligheid in en om de school.
3.4.

De gezonde school

Traditiegetrouw stimuleert de Perroen een gezonde leefstijl. Daar hoort bij het ontmoedigen van
snoep en het stimuleren van gezonde voeding en beweging. De OVP heeft in overleg met de
leerkrachten een aantal aanbevelingen over gezond trakteren bij verjaardagen gedaan om nog
eens de aandacht te vestigen op de afspraken en ouders te wijzen op alternatieven zoals een
klassencadeau.
3.5.

Activiteiten

De sportdag samen met de kring: Dit was een succesvol evenement op een warme dag, waarbij
de kinderen van beide scholen voor het eerst kennis konden maken.
Sinterklaas: Het sinterklaasfeest is weer met succes georganiseerd
Kerstviering en diner: Hierbij heeft de OVP een financiële input geleverd.
Carnaval: Met veel plezier hebben de kinderen hun eigen ‘Pekskes” gemaakt en wat was het een
mooi feest.
Klassenuitstapjes en schoolkamp: Inmiddels zijn (bijna) alle groepen weer lekker een dagje weg
geweest en de schoolverlaters natuurlijk op een onvergetelijk kamp.
3.6.

Bibliotheek

De bibliotheek wordt grotendeels bekostigd uit het budget van de OVP. Voor de bibliotheek zijn
in het schooljaar 2016-2017 met het oog op de aanstaande fusie echter geen nieuwe boeken
aangeschaft. In het schooljaar 2017-2018 moet duidelijk worden wat er gebeurd met de bieb na de
fusie en zal het beleid hierop worden aangepast.
3.7.

Eindeschooljaarfeest

Het eindeschooljaarfeest in juli 2015 was zo goed bevallen dat ook het einde van het schooljaar
2015/2016 goed is gevierd.
Deze traditie willen we voortzetten op 12 juli a.s. hopen we natuurlijk weer op mooi weer en een
goede opkomst van kinderen en hun ouders.
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3.8.

Woord van dank

Alle ouders en teamleden die meegeholpen hebben aan de organisatie van bovenstaande
activiteiten: Hartelijk bedankt!
4. Financiën en resultaat 2016-2017
Gelet op het feit dat het schooljaar nog niet is afgesloten is, is de exploitatierekening nog niet
gemaakt. De financiële verantwoording zal bij de volgende ALV worden gepresenteerd.
Tussentijdse cijfers laten zien dat we binnen de begroting zijn gebleven die is vastgesteld voor het
schooljaar 2016-2017.
5. Programma 2017-2018
Voor augustus 2017-juli 2018 staan onder andere de volgende activiteiten op het programma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Begeleiding van het fusieproces
Contacten met team, schoolleiding en MR
Vertegenwoordiging op diverse ouderavonden
Innen en beheren van de ouderbijdrage
Organisatie van diverse activiteiten zoals sinterklaas, carnaval, eindejaarsfeest, sportdag
Vaststelling beleid bibliotheek
Snoep- en uitdeelbeleid handhaven, activiteiten rondom het thema “ de gezonde school”
Klassenuitjes en schoolkamp
Opstellen van de jaarrekening en het jaarverslag
Aandacht voor veiligheid in en om de school
Aandacht blijven vragen voor actualisering van de website

Ook komend schooljaar rekenen we weer op de vrijwillige inzet van ouders en leerkrachten om
de betreffende activiteiten wederom tot een groot succes te maken.
6.

De klassenuitstapjes

De OVP heeft een aantal jaren geleden met de school afgesproken dat de jaarlijkse klassenuitjes
op een low budget leest geschoeid kunnen zijn. Niet alleen vanwege het argument dat de
ouderbijdrage betaalbaar moet blijven, maar nog meer vanwege het feit dat vele kinderen met
ouders en/of grootouders toch wel naar een dierenpark of pretpark gaan. Een pretpark of een
dierentuin biedt dus niets nieuws. Daarom stimuleren wij uitstapjes in de buurt, die primair
gericht zijn op plezier en spel maar ook best een ontdekkend/educatief karakter mogen hebben.
Op deze algemene afspraak maken we twee uitzonderingen:
• het afsluitende schoolkamp voor groep 8
• eenmaal in de gehele schoolperiode (concreet in groep 6) mag er wat extra’s worden
uitgegeven op voorwaarde dat er dan ook een interessant programma wordt gekozen.
De klassenuitstapjes worden volledig betaald door ouders die de ouderbijdrage betalen. Het is
dus van belang dat u als ouder uw bijdrage betaald zodat u kind een leuk, educatief en
ontspannen uitstapje kan maken. Het is aan de school om te beoordelen of u kind mee kan met
het uitstapje als u uw bijdrage niet betaald dan wel bij u kosten in rekening brengt.
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De bijdrage van de OVP voor uitstapjes of het schoolkamp is voortaan op basis van het aantal
scholieren waarvan de ouder/verzorger lid is van de OVP (lid wordt een ouder of verzorger
automatisch na betaling van contributie). Het is dan aan de school om het ontbrekende bedrag
alsnog aan de individuele ouder die geen lid zijn geworden te verrekenen.
Voor het schoolkamp krijgen ouders overigens sowieso een factuur omdat de OVP maar
ongeveer de helft van de kosten vergoed. De kosten van het schoolkamp zijn immers een
veelvoud van de ouderbijdrage.
7. De financiën
Het jaarprogramma is de basis voor de begroting van de OVP. In grote lijnen wordt de begroting
voor volgend jaar gehandhaafd, echter rekening houdend met een afname van het
leerlingenaantal. Voor de begroting zelf verwijzen we naar paragraaf 8. Gelet op de begroting
wordt voorgesteld de ouderbijdrage voor het jaar 2017-2018 niet te verhogen en te handhaven op
€ 32,50 per kind.
7.1. Inkomsten: de ouderbijdrage
De inkomsten van de OVP bestaan uit de bijdragen van ouders. ouder/verzorger/gezin. De
afgelopen jaren schommelde het aantal niet betalende ouders rond de 5%. Voor dit jaar rekenen
we met een vergelijkbaar percentage aan betalende ouders. De ouderbijdrage is wettelijk
vrijwillig. Maar indien de kinderen wel mee doen aan activiteiten die door alle ouders bekostigd
worden ontstaat voor die deelname o.i. wel een betalingsverplichting, in ieder geval een morele.
Voor ouders die niet kunnen betalen heeft de gemeente een regeling.
7.2. De uitgaven
De binnenkomende gelden worden voor 97% besteed aan de activiteiten, zoals in dit programma
zijn opgenomen. De resterende 3% zijn nodig voor de verenigingskosten, zoals de noodzakelijke
inschrijving bij de KvK en bankkosten.
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8. Financieel overzicht
Activiteit/uitgaven

Begroting

Rekening

Begroting

Rekening

Begroting

2015-2016

2015-2016

2016-2017

2016-2017

2017-2018

188

174

174

175

174

€170,00

€242,00

€250,00

€250,00

2 Representatie

€50,00

€0,00

€50,00

€50,00

3 Attentie team

€200,00

€202,00

€250,00

€250,00

4 Bibliotheek

€400,00

€56,00

€200,00

€52,23

€100,00

5 Kinderboekenweek

€150,00

€0,00

€100,00

€100,00

€100,00

6 Sinterklaas

€900,00

€847,00

€900,00

€859,21

€900,00

7 Kerst

€175,00

€175,00

€175,00

€184,47

€175,00

8 Carnaval

€450,00

€248,00

€400,00

€325,84

€400,00

€50,00

€52,00

€55,00

€0,00

€50,00

€400,00

€245,82

€400,00
€2.294,00

Aantallen leerlingen

Opmerkingen

UITGAVEN
1 OVP kosten

9 Pasen
10 Sportdag
Klassenuitjes (1
11 t/m7)

€1.650,00

€1.557,00

€1.500,00

€1.883,00

12 Schoolkamp (8)

€1.080,00

€1.035,00

€945,00

€945,00

€300,00

€252,00

€400,00

13 Eindfeest

€400,00

14 iPad's
Totaal Uitgaven

16 leerlingen in
€720,00 2017-2018

€2.000,00 eenmalige gift
€5.575,00

€4.666,00

€5.625,00

€4.595,57

€8.089,00

€5.395,00

96% opbrengst in
2016-2017. Begroot
is 95% opbrengst in
€5.372,00 2017-2018

INKOMSTEN

Ouderbijdrage

€5.436,00

€5.372,00

€218,00

-€770,00

€253,00

Totaal Inkomsten

€5.575,00

€4.666,00

€5.625,00

€5.395,00

€8.089,00

Reserve 01-09

€7.212,00

€7.982,00

€7.982,00

€7.831,00

€5.831,00

Minimum reserve

€2.500,00

€2.500,00

€2.500,00

€2.500,00

€2.500,00

Rente
Uitputting reserves

€5.290,00
€67,00

€2.717,00

7

Samenvattende voorstellen aan de algemene ledenvergadering op 20 juni 2017:
1

Het jaarprogramma 2017-2018 goed te keuren

2

De hierin vervatte begroting voor de verenigingsactiviteiten goed te keuren

3

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2017-2018 te bepalen op € 32,50 per kind, met een
maximum van €97,50 per gezin/ouders/verzorgers.

4

Niet betalende ouders een factuur te (laten) sturen voor deelname van hun kinderen aan
de klassenuitjes en het schoolkamp

5

Het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde (financiële) beleid

8

