Ouderraad (OR)
Ieder schooljaar zetten wij, samen met de diverse hulpouders, onze schouders onder diverse activiteiten die niet
direct met onderwijs te maken hebben, maar zeker wel in het aanbod van school belangrijk zijn en Basisschool ’t
Heibosch het Heibosch maken. De organisatie van de activiteiten vindt altijd plaats in goed overleg met het team van
Basisschool ’t Heibosch.
Denkt u hierbij aan:
-

Sinterklaas: Schoencadeautjes, strooigoed en individueel presentje (groep 1-4) en klassikaal cadeau (groep 58)
Kerstmis: Drinken bij het kerstontbijt en afscheidspresentje musical (samen met school) en het organiseren
van een Goede Doelen actie (2015:de Voedselbank)
Carnaval: Schoolcarnaval (knakworst met brood) en optocht (kleding en aankleding)
Avondvierdaagse: iedere dag een (kleine) traktatie (inschrijfgeld betalen de deelnemers zelf en niet de OR)
Kinderboekenweek: Aankleding in thema van het betreffende jaar
Groepsavond groep 1-7
Slotavond groep 8
Week Ga-voor-Gezond1: Kosten voor een week lang dagelijks een gezonde versnapering
Week Lentekriebels: Aankleding deze week
Jaarafsluiting: Ijsje
De diverse wisselende raamschilderingen en aankleding van school
Kerstproject: Wensboom
Organiseren schoolreizen
Luizencontrole
Andere niet geplande/onvoorziene activiteiten

Een groot aantal van bovenstaande activiteiten brengen uitgaven met zich mee voor uw kinderen. Deze financiert de
Ouderraad uit uw jaarlijkse ouderbijdrage. Voor het schooljaar 2014-2015 was deze als volgt vastgesteld:

Financieel verslag schooljaar 2014-2015
Het budget van het schooljaar 2013-2014 was door schoolreiskosten overschreden. De Ouderraad heeft zich daarom
voor het schooljaar 2014-2015 als doel gesteld om nog meer dan andere jaren extra op de kosten te letten.
Daarnaast hebben de diverse OR-leden extra inspanningen geleverd om sponsoren te zoeken voor
uitgaven/benodigde producten. Tevens hebben we actief gezocht naar de mogelijkheden van het hergebruiken van
materialen (bijvoorbeeld voor carnaval). Deze extra inspanningen hebben een geweldig resultaat als gevolg gehad.
Daarnaast bedanken we de (hulp)ouders die kosteloos materiaal en apparaten ter beschikking hebben gesteld!
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Het ene jaar wordt er aandacht besteedt aan Ga voor Gezond; het andere jaar aan Lentekriebels

(Verwachte) inkomsten:

Daarnaast konden we in het schooljaar 2014-2015 inkomsten tegemoet zien uit de kledinginzameling. Helaas is deze
inzameling door gewijzigde gemeentelijke regels niet meer op deze manier mogelijk. De OR bekijkt andere
alternatieven om extra inkomsten te realiseren.
Kosten:
Herfstwandeling
Sinterklaas
Kerstmis
Carnaval
Avond 4 Daagse
Kinderboekenweek
Groeps- en slotavond
Ga voor Gezond
Jaarafsluiting
Bankkosten
Kopieerkosten
Overige OR kosten
Blijvende decoratie
Reservering luizencapes
Kleuterfeestdag
Schoolreis
Kamp
Totaal

Budget in EUR
25,400,165,450,50,55,275,175,220,150,50,250,50,75,100,2780,1950,-

Uitgaven in EUR
0
269,10
27,155,91
33,35
0
265,37
223,97
0
166,96
0
115,06
10,75,115,2903,01
1950,- 2

7220,-

6309,73

Conclusie
Het schooljaar 2014-2015 hebben we met een positief resultaat kunnen afsluiten. Dit resultaat samen met de
kledinginzameling en de sponsorloopcheque geeft ons de mogelijkheid om het schoolplein (deels) te vernieuwen. Dit
gaat in goed overleg met de school.
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van dit bedrag is een deel al betaald; we wachten op definitieve afrekening van school

