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Voorwoord 
 
Het schooljaar 2020-2021 is begonnen zoals we het schooljaar 2019-2020 eindigden, namelijk met 

allerlei coronamaatregelen. In december kregen we zelfs opnieuw te maken met een lockdown. 

Covid-19 beheerst ons leven nog steeds. Dit heeft uiteraard ook invloed gehad op de activiteiten van 

de Ouderraad (OR). Ook de inkomsten liepen behoorlijk terug. Ondanks dat hebben we toch nog veel 

mooie resultaten kunnen behalen. Daarover kunt u lezen in dit jaarverslag van de OR.  

Gelukkig hebben we het schooljaar, ook financieel gezien, goed kunnen afronden en konden we 

rekenen op veel hulp van vrijwilligers. Namens de ouderraad nogmaals dank aan iedereen die het 

afgelopen schooljaar zijn steentje heeft bijgedragen. 

Hopelijk mogen we in het nieuwe schooljaar ook weer op veel hulp rekenen. 

 

Peter van der Hoek 

Voorzitter  

Stichting Ouderraad Oosterhoogebrugschool 
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Algemene informatie ouderraad 
 
In de Ouderraad (OR) zitten ouders die actief willen zijn voor de school. De leden van de OR zijn op 

de één of andere manier betrokken bij de activiteiten op school. Dit gebeurt vaak in samenwerking 

met het schoolteam of met de Medezeggenschapsraad (MR). De OR int de ouderbijdrage waaruit 

veel schoolactiviteiten worden gefinancierd. Vanwege de financiële verantwoordelijkheid is de OR 

vormgegeven als stichting. De OR brengt advies uit aan de directie en de MR. De voorzitter en de 

penningmeester van de OR hebben nauw contact met de directie van de school en de MR om 

activiteiten en verantwoordelijkheden af te stemmen en door te spreken. 

Taken van de OR: 
- Innen en beheer van de ouderbijdrage; 
- Innen en beheer van de schoolreisgelden; 
- Belangenbehartiging van kinderen en hun ouders; 
- Ondersteunen van het schoolteam bij activiteiten voor de kinderen. 

 
Samenstelling OR 2020-2021: 
Voorzitter:   Peter van der Hoek 
Secretariaat:   Jessica Stuut, Marianne Freese-van der Tuin 
Penningmeester:  Lynnda van Tienhoven-Wind 
 
Leden: Anita Huizinga, Esmaralda Kenter, Gerard Schaap, Henk Stegeman, Ingrid Stevens-Schipper, 
Janneke Oosterhuis-Heimweg, Marieke van der Pers, Mariska Dolfing, Stefan Schleper, Zita Geurtse. 
 
Teamleden:   Bartelien Schuls, Chandeni Bhagwanbali. 
 

De volgende leden hebben aan het einde van dit schooljaar afscheid genomen als OR-lid:  
Gerard Schaap. 

Vergaderingen: 
De OR vergadert in principe iedere tweede dinsdag van de maand, de vergaderingen zijn openbaar. 

De vergaderingen worden bijgewoond door 2 teamleden en indien nodig door een 

vertegenwoordiger van de MR.  

Eens per jaar, in november, organiseert de OR een vergadering waarvoor de ouders van de school 

ook actief worden uitgenodigd, de Algemene Ouderraad Vergadering (AOV). Op deze jaarvergadering 

wordt informatie gegeven over het gevoerde beleid van de OR met betrekking tot het vorige 

schooljaar. 

Informatievoorziening: 
Ouders moeten goed geïnformeerd zijn over de activiteiten op de school. Dit gebeurt via het 

Ouderportaal en de website van de school. Het Ouderportaal is het belangrijkste informatiekanaal 

voor ouders. Waar nodig wordt extra informatie m.b.t. activiteiten verspreid via het Ouderportaal. 

Op de website kunt ook informatie van de ouderraad vinden, zoals de brief voor de ouderbijdrage en 

de schoolreizen. Op de website van school heeft de OR zijn eigen informatie onder menu ‘Ouders en 

school’.  
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Verslagen per commissie of activiteit 
 
De OR helpt mee bij de organisatie van een groot aantal activiteiten op school. Deze activiteiten 

hebben één ding gemeen, namelijk dat ze voor of ten goede van alle leerlingen zijn. Gedurende het 

schooljaar zijn verschillende commissies actief waarin OR- en teamleden deelnemen. Iedere 

commissie heeft een budget en dient eventuele uitgaven te verantwoorden.  

Hierna wordt, op alfabetische volgorde, per commissie aangegeven welke activiteiten zijn 

georganiseerd en hoe dat is verlopen. Bij elke activiteit wordt ook een samenvatting van de financiën 

getoond. Deze bedragen kunt u ook teruglezen in de ‘Exploitatierekening’ van schooljaar 2020-2021. 

 

Avondvierdaagse 
Vanwege Covid-19 kon deze activiteit in 2020 helaas niet doorgaan. 

 

 

Kinderboekenweek 
Het thema van de kinderboekenweek 2020 was: “En toen?” Deze was van 30 september t/m 11 

oktober. 

De commissie heeft samen met de leerkrachten de school geheel in stijl met dit thema versierd. Er is 

een boekenmarkt georganiseerd en er was een verkleedwedstrijd. 

 

 

Hoofdluiscontrole 
Vanwege Covid-19 was het voor de vrijwilligers van de luizencontrole niet mogelijk om regelmatig 

een controle uit te voeren. De paar controles die wel zijn uitgevoerd konden worden gedaan met de 

middelen die al voor handen waren. Er zijn geen uitgaven geweest. 

De luizencontrole-coördinatoren zijn Detty Drijfhout en Karin Smits, ondersteund door OR-lid Anita 

Huizinga. Samen met extra vrijwillegers zetten zij zich in om alle leerlingen op hoofdluis te 

controleren. Het streven is om in elke groep 2 ouders te hebben die de controle uitvoeren. 

 

 

Kerstviering 
Twee weken voor kerst hebben de leden van de OR de gangen van school en het Kwetternest 

versierd. Helaas gooide de lockdown die per 15 december werd ingevoerd roet in het eten. De 

kerstviering was hierdoor minimaal.  

Gelukkig kon de kerst-doe-markt vlak voor de lockdown nog wel door gaan. De leerlingen werden 

voorzien van heerlijke oliebollen en ze hebben ruim 300 kerstkaarten gemaakt voor eenzame 

ouderen. De kaarten zijn door een aantal leerlingen en OR-leden afgeleverd bij Mercator in 

Begroot: 1.900,00€   Uitgaven: -€             Resultaat: 1.900,00€   

Begroot: 500,00€       Uitgaven: 32,00€         Resultaat: 468,00€       

Begroot: 200,00€       Uitgaven: -€             Resultaat: 200,00€       
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Lewenborg, Oosterparkheem in de Oosterparkwijk en bij de Ebbingepoort in het centrum. De 

reacties op dit initiatief waren hartverwarmend. 

 

 

Koningsspelen 
Vanwege Covid-19 kon deze activiteit helaas niet doorgaan. 

 

 

Laatste schooldag (LSD) 
De laatste schooldag werd gevierd op 7 juli 2021. Het 

afgelopen jaar vond het LSD-feest vanwege de COVID-

19 maatregelen op een andere manier plaats. Het LSD-

feest werd gehouden tijdens schooltijd van 08:30u-

12:30u, de ouders waren hierbij niet uitgenodigd. Het 

LSD-feest werd in zijn geheel georganiseerd door 

school zelf. Dit jaar was het thema “Dieren”.  

Via ‘Feestverhuur Groningen’ werden meerdere 

springkussens gehuurd voor beide schoolpleinen. In de 

klassen zelf waren nog wat kleine activiteiten. De 

kinderen kregen verder ranja en een ijsje. Het was een 

zeer geslaagde ochtend, ondanks de COVID-19 maatregelen waaraan iedereen zich moest houden. 

 

 

Musical  
Ieder jaar is er een musical van groep 8 in het kader van hun afscheid van school. Dit jaar werd de 

musical vanwege Covid-19 op een andere manier vorm gegeven. In meerdere sessie konden een 

beperkt aantal ouders in de Schakel genieten van het optreden van de leerlingen. Vanuit het budget 

zijn kunstrozen aangeschaft.  

 

 

Nationaal schoolontbijt 
Op 4 november 2020 was het Nationaal Schoolontbijt dat traditiegetrouw wordt betaald door de 

Ouderraad. Het was een gezellige en gezonde start van de schooldag  

 

 

Pasen 
Tijdens pasen heeft school een heerlijke paaslunch verzorgd. De Ouderraad heeft de kosten betaald. 

Begroot: 1.600,00€   Uitgaven: 791,00€       Resultaat: 809,00€       

Begroot: 50,00€         Uitgaven: -€             Resultaat: 50,00€         

Begroot: 1.200,00€   Uitgaven: 1.296,00€   Resultaat: -96,00€       

Begroot: 800,00€       Uitgaven: 102,00€       Resultaat: 698,00€       

Begroot: 270,00€       Uitgaven: 228,00€       Resultaat: 42,00€         
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Schoolpleinvernieuwing 
In schooljaar 2018-2019 hadden we een succesvolle paaseitjes sponsoractie gehouden. De opbrengst 

was geheel bedoeld voor het opknappen van het schoolplein. Omdat er eerst nog concrete plannen 

uitgewerkt moesten worden en ook een gemeentelijke subsidie + een bijdrage van O2G2 geregeld 

moesten worden, is het realiseren van de opknapbeurt over meerdere schooljaren verdeeld. In 

schooljaar 2019-2020 is al een begin gemaakt met de schoolpleinvernieuwing. In schooljaar 2020-

2021 is het schilderwerk afgerond en zijn de moestuinen in gebruik genomen. Ook is er een 

insectenhotel geplaatst.  

 

 

Schoolreizen / alternatief schoolkamp 
Vanwege Covid-19 konden de schoolreizen en het schoolkamp niet door gaan. Ter voorbereiding had 

de OR al wel bussen gereserveerd bij Arriva Touring. Gelukkig heeft Arriva zich heel meewerkend 

opgesteld en zijn er geen annuleringskosten in rekening gebracht.  

 

Groep 8 heeft wel een alternatief voor het schoolkamp gekregen. Ze zijn op 2 juli naar het ‘Breakout 

Grunopark’ geweest. De dag bestond uit klimmen, klauteren, vlotbouwen en nog veel meer fysieke 

activiteiten. De OR heeft een bijdrage van 340 euro geleverd voor deze dag. Deze post is in de 

financiën opgenomen onder de post “Sport”. 

De overige groepen kregen een dagje uit naar de Beestenborg of naar Kardinge. Iedere groep kreeg 

hierbij een snack en/of een ijsje welke zijn betaald door de Ouderraad. De kosten zijn in de financiën 

opgenomen onder de post “Onvoorziene uitgaven”. 

 

Sinterklaasviering 
Traditiegetrouw heeft de Sinterklaascommissie, bestaande uit OR- en teamleden, de 

Sinterklaasviering op school georganiseerd. Er was een draaiboek geschreven om de dag goed te 

laten verlopen, zodat iedereen wist wat hij/zij moest doen. Vanwege Covid-19 was het dit keer 

lastiger om alles te organiseren, maar het is een geslaagd feest geworden. 

Begroot: 800,00€       Uitgaven: 454,00€       Resultaat: 346,00€       

Begroot: 5.000,00€   Uitgaven: 1.790,00€   Resultaat: 3.210,00€   

Begroot: 11.500,00€  Uitgaven: -€             Resultaat: 11.500,00€  
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De Sint had in het lege Vlinderlokaal een slaapkamer gekregen om in te logeren. De spullen konden 

we lenen van de kringloop. Het schoolteam heeft gezorgd voor een paar leuke filmpjes in de week 

voor 4 december en er werd een live-verbinding 

gemaakt naar de Sint die zich had verslapen. 

De cadeautjes voor de groepen 1 tot en met 4 en de 

pepernoten zijn ingekocht door de OR. De kinderen van 

groep 3 en 4 mochten dit jaar zelf kiezen uit een aantal 

voorbeeldcadeautjes. De groepen 1 en 2 kregen een 

cadeautje door de Sint zelf uitgekozen. Sinterklaas en de 

pieten zijn bij Koopal geschminkt en aangekleed.   

 

 

 

 

Speelpleinkisten 
Tijdens het speelkwartier krijgen de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 een kist met sport- en 

spelmateriaal mee naar buiten om mee op het plein te spelen. Dit zijn o.a. voetballen, basketballen, 

springtouwen, tafeltennisbatjes, tennisrackets en stoepkrijt. 

Gedurende het schooljaar worden de speelpleinkisten regelmatig gecontroleerd op inhoud en wordt 

geïnventariseerd welke speelmaterialen aangevuld moeten worden.  

 

 

Sport en Cultuur 
De school vindt sport en cultuur belangrijk en organiseert elk jaar voor iedere groep één of meerdere 

leuke cultuuruitjes of sportieve activiteiten. De OR juicht dit initiatief van harte toe en stelt voor deze 

twee posten geld ter beschikking. Gedurende het schooljaar 20-21 zijn o.a. diverse sportclinics 

georganiseerd. Ook voor het uitje van groep 8 naar Break Out Grunopark heeft de OR een bijdrage 

gedaan. In het kader van cultuur heeft de school een aantal muziekinstrumenten aangeschaft. 

 

 

Verkeer 
Ieder schooljaar worden diverse activiteiten m.b.t. verkeer en verkeersveiligheid uitgevoerd. Dit doet 
de verkeerscommissie (VC) niet alleen. Voor de diverse activiteiten wordt gebruik gemaakt van 
allerlei externe instanties, zoals de ANWB, VVN of de Provincie Groningen. Deze organisaties 
schakelen indien nodig ook weer andere partijen in. Helaas heeft de coronacrisis behoorlijk invloed 
gehad waardoor de volgende verkeersactiviteiten werden geannuleerd:  

- Theatervoorstelling Stop!Licht! (groepen 1 en 2); 
- Blind Spot (groepen 5 en 6); 

Sinterklaas Begroot: 600,00€       Uitgaven: 566,00€       Resultaat: 34,00€         

Cadeaus gr 1 en 2 Begroot: 200,00€       Uitgaven: 196,00€       Resultaat: 4,00€           

Begroot: 600,00€       Uitgaven: 566,00€       Resultaat: 34,00€         

Sport Begroot: 1.500,00€   Uitgaven: 731,00€       Resultaat: 769,00€       

Cultuur Begroot: 1.500,00€   Uitgaven: 156,00€       Resultaat: 1.344,00€   
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- Remwegdemonstratie (groepen 5 en 6); 
- Dodehoek voorlichting bij vrachtwagens (groep 7); 
- Fietscontrole (groepen 5 t/m 8). 

 
Hierna volgt een korte beschrijving van de VC-activiteiten die wel door zijn gegaan. 
 
De scholen zijn weer begonnen: 
Zoals ieder schooljaar zijn in de eerste weken van het schooljaar de spandoeken “De scholen zijn 
weer begonnen” opgehangen. De spandoeken zijn op 2 strategische punten bevestigd zodat ze door 
zoveel mogelijk verkeersdeelnemers gezien kunnen worden. 
 
Theatervoorstelling De Verkeersplaneet: 
Groepen 3 en 4 hebben op 29 maart 2021 digitaal deze theatervoorstelling over verkeersregels 
kunnen volgen. Het was even wennen voor iedereen om met meerdere groepen tegelijk een 
livestream op te zetten, maar de leerlingen hebben genoten van deze leerzame voorstelling. 
 
Naast de diverse zichtbare activiteiten houdt de VC zich ook bezig met het verkeersplan en de veilige 

schoolomgeving. Dit is doorlopend proces. 

 

 

Overige zaken  
Naast de uitgaven in verband met de ‘vaste’ activiteiten zijn er ook diverse andere uitgaven die door 

de OR worden gedaan. Hierbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld het boekhoudprogramma dat 

wordt gebruikt, kaartjes en bloemen etc. Deze diverse zaken kunt u terugvinden in de financiële 

overzichten van het afgelopen schooljaar. 

 

Onvoorziene uitgaven 
Als Ouderraad stellen we altijd een complete begroting op met betrekking tot alle ‘vaste’ activiteiten 

en andere standaard uitgaven. Toch kan het voorkomen dat we te maken krijgen met uitgaven die 

we niet hadden voorzien. In schooljaar 20-21 hebben we op dit punt de volgende uitgaven gehad:  

Uitgaven voor zonnebloemwedstrijd: 
Aan het begin van het schooljaar werden de winnaars bekend gemaakt van de zonnebloemwedstrijd. 
Ze kregen een cadeaubon van Intertoys.  
 
Uitgaven voor alternatief schoolreizen: 
Zie voor een toelichting het punt “Schoolreizen / alternatief schoolkamp”. 

Uitgave voor de aanschaf van extra iPads:  
De school heeft behoefte aan in totaal 50 extra iPads. Deze komen ten goede aan alle groepen en 

leerlingen en vormen een aanvulling op de al aanwezige iPads. Vanwege uitputting van budgetten 

heeft men daarom de Ouderraad gevraagd of we wilden bijdragen in de financiering (3000 tot 5000 

euro) voor aanschaf van deze extra iPads. Na extra onderbouwing door school is het verzoek als een 

besluitstuk voorgelegd aan de Ouderraad tijdens de vergadering van 13 april 2021. Alle aanwezigen 

tijdens de vergadering hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van 5000 euro. Hiervoor heeft 

de school 12 iPads aangeschaft ter waarde van 4660,92 euro. 

 

Begroot: 150,00€       Uitgaven: 16,00€         Resultaat: 134,00€       
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Financiële stukken 
De volgende financiële stukken kunt u vinden op de website van de Oosterhoogebrugschool onder 

menu ‘Ouders en school’ of opvragen bij de OR via or.ohb@o2g2.nl : 

- Begroting; 

- Exploitatierekening. 

mailto:or.ohb@o2g2.nl

