Jaarverslag
Schooljaar
2019 - 2020

OUDERVERENIGING

”Het beste dat je kunt worden is jezelf”
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Woord van de voorzitter
Beste leerlingen, ouders en verzorgers,
Schooljaar 2019-2020 was een erg bijzonder jaar! Een jaar dat in veel facetten anders liep
dan dat we konden voorspellen aan het begin van het schooljaar.
In de eerste schoolweek zijn we vanuit de Oudervereniging (OV) direct gestart met het
verkopen van de Barbecuebonnen voor de bekende Meet & Greet BBQ. Dit organiseren we
elk jaar aan het begin van het schooljaar zodat ouders/verzorgers en leerlingen kennis
kunnen maken met andere ouders/verzorgers. Helaas zat het weer niet mee en hebben we
deze keer de Meet & Greet BBQ moeten annuleren met de intentie dit aan het einde van het
jaar opnieuw te organiseren. Terugkijkend weten we nu dat de BBQ er helaas nooit gekomen
is.
Voor de Corona-uitbraak hebben we gelukkig nog vele, leuke activiteiten voor de leerlingen
van de Droomspiegel kunnen organiseren: een mandarijn bij Sint Maarten,
Sinterklaasfeest met mooie cadeaus voor de leerlingen t/m groep 4 en klassencadeau ’s
voor de overige groepen, Kerst, Nieuwjaarsborrel, Carnaval.
Toen werd het maart en ging de school op slot. Les vanuit huis en dus geen activiteiten
vanuit de OV. Ook de schoolreis naar een pretpark hebben we moeten annuleren. Gelukkig
ging de school voor het einde van het jaar weer open en hebben we op zeer korte termijn
een vervangend schoolreisje kunnen organiseren. Met activiteiten van Outdoorpark SEC en
een verfrissend ijsje is het een leuke feestdag geworden. Ook hebben we met het OV budget
een leuk afscheid voor de leerlingen van groep 8 gefinancierd.
Hoe het volgend jaar gaat verlopen is, nu ik dit schrijf tijdens de zomervakantie, nog lastig te
voorspellen. Dat we er als OV financieel goed voorstaan door het vervallen van een deel van
onze grootste uitgavepost, de schoolreis, mag ook duidelijk zijn. We hopen dat we komend
schooljaar weer leuke activiteiten mogen organiseren voor de leerlingen van de
Droomspiegel met wellicht iets extra’s.
Wij gaan ervoor!
Namens de oudervereniging van de Droomspiegel,
Ivanka Rosenboom
Voorzitter
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De oudervereniging
Alle ouders van kinderen op de Droomspiegel zijn automatisch lid van de oudervereniging de
Droomspiegel. Het bestuur van de oudervereniging bestond dit schooljaar uit 10 leden. De
voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur. De bestuursleden
vergaderen gemiddeld 1x in de 6 weken om zo vanuit de ouders de school te ondersteunen.
Dit jaarverslag is een verzameling van alle activiteiten waaraan de OV heeft meegeholpen en
waaraan uw ouderbijdrage is besteed. Allereerst zult u lezen wie er in het bestuur zit en wat
er het afgelopen schooljaar binnen het bestuur heeft plaatsgevonden. Aansluitend vindt u
uitleg over de activiteiten. Hoe de ouderbijdrage is besteed kunt u terugvinden in het
financiële deel wat geschreven is door de penningmeester.
Het doel van de oudervereniging
Artikel 2 van de statuten laat zien:
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. het zo goed mogelijk ondersteunen van het onderwijzend personeel bij het verzorgen van
het onderwijs en andere schoolactiviteiten;
b. het bevorderen en onderhouden van de contacten tussen de ouders om de ouders zoveel
mogelijk te betrekken bij de school.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het voeren van overleg met het
bestuur en het personeel van de school, één en ander in de ruimste zin des woords.
Samenstelling van het bestuur van de oudervereniging
Het bestuur van de oudervereniging heeft afgelopen schooljaar bestaan uit:
Ivanka Rosenboom, Voorzitter
Rianne Brunt, Penningmeester
Sandrina Kreyen, Secretaris
Nicole Kuik, Bestuurslid
Ilja Claessen, Bestuurslid
Sima Sharma, Bestuurslid
Sabine Maas, Bestuurslid
Lenny Netteb, Bestuurslid
Angelique Broekhuizen, Bestuurslid
Door het vertrek van Ilja en Ivanka hebben we op dit moment meerdere vacatures als
bestuurslid binnen het OV bestuur.
Verslag van de activiteiten van het schooljaar 2019-2020
Het afgelopen jaar heeft de school weer diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd.
Hieronder een verslag van deze activiteiten. Deze zijn opgesteld door de leden van de
oudervereniging die bij deze activiteiten betrokken waren. In de begroting op pagina 10 kunt
u zien hoe de ouderbijdrage verdeeld is over de activiteiten.
Meet en Greet BBQ
Het idee was om het schooljaar weer te starten met een barbecue om op informele wijze
leraren, ouders en kinderen te laten kennismaken en elkaar beter te laten leren kennen.
Omdat het direct na de vakantie plaatsvindt, is het altijd een uitdaging om alles op tijd te
organiseren.
Helaas waren de weersverwachtingen dusdanig slecht voor betreffende dag dat besloten
was de BBQ te verplaatsen naar de zomer en dan meer onder de noemer als
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“Zomer/afscheidsBBQ”. De ouders die reeds BBQ-bonnen gekocht hadden, hebben hun geld
in de weken na het annuleren teruggekregen.
Spijtig genoeg zou de BBQ van zomer 2020 er nooit komen… het Corona-virus houdt op
moment van schrijven de wereld nog steeds in zijn greep.
Hopelijk kunnen we de zomer van 2021 genieten van een zomerse BBQ zonder dat
Covid-19 roet in het eten gooit!
Door: Sandrina Kreyen
Sint Maarten:
Het ging nog bijna mis met de levering van de mandarijnen. Maar door snel handelen van
lokale supermarkt is het op het nippertje alsnog goed gekomen. De kinderen waren blij met
de gesponsorde vitaminen.
Door: Sandrina Kreyen
Sinterklaas:
Sinterklaas had met zijn Pieten een drukke 5 december. Ze deden maar liefst 2 locaties aan!
Dankzij de hulp van vele ouders konden we de Sint in twee prachtig versierde scholen
verwelkomen!
De Pieten waren een beetje gespannen want Het Grote Boek was weg. Na wat fopcadeaus
gevonden te hebben kwam gelukkig toch ook het echte boek tevoorschijn.
Sint en de Pieten hebben ruim de tijd genomen om alle klassen langs te gaan en in groep 1
t/m 4 ieder kind een cadeau te overhandigen en de overige groepen hun klassencadeaus.
Wat had iedereen ook weer zijn best gedaan voor de mooie surprises!
6 December stonden er meteen weer ouders paraat om de school in Kerstsfeer te brengen.
Door: Sabine Maas
Kerst:
Bij Kerstmis denken we aan: vrede, licht, een nieuw begin, saamhorigheid, liefde en
natuurlijk ook aan gezelligheid, lekker eten, kaarsjes en de kerstboom. Al deze
ingrediënten waren zeker aanwezig tijdens het kerstdiner! Wat zagen de kinderen er
feestelijk uit. Iedereen had iets lekkers meegenomen. De toeloop naar de ingangen op beide
locaties waren versierd met lichtjes.
De tafels waren prachtig versierd met de zelfgemaakte placemats en ook de school was
helemaal in de kerstsferen gebracht. Diverse kerstdecoratie schitterden tussen de tiental
bomen. Het blijft toch een bijzondere ervaring om in de avond op school het jaar met elkaar
af te sluiten. Een aantal ouders heeft zelfs buiten tijdens het wachten de regen getrotseerd
voor een gezellig samenzijn met warme chocomelk en koekjes. Wij kijken terug op een
mooie avond.
Door: Sabine Maas

Nieuwjaarsborrel:
Toost op een gelukkig nieuwjaar! Met een glas appelsap en een slagroomsoesje in de hand
heeft de Droomspiegel gezamenlijk het nieuwe jaar ingeluid.

-5-

Carnaval:
Alaaf!
Op vrijdag 14 februari was het zover.... Het carnavalsfeest op de Droomgiechel! De hele dag
stond de school in het teken van carnaval. De nieuwe prins en prinses zijn gekozen voor
2021. De nieuwe prins is Jarno van Kampen en de nieuwe prinses Morgan Wulems.
Het was een feest iedereen zo mooi verkleed te zien. Zoals de traditie voorschrijft werd de
school omgedoopt tot De Droomgiechel en was de opening een optocht met een bakfiets
onder begeleiding van feestmuziek. Na de overdracht van de sleutel van de school hebben
de kinderen meegedaan aan de modeshow of talentshow.
Het 10 uurtje werd verzorgd door de Oudervereniging.
Iedereen zag er prachtig uit en wat was het weer een feest!
Door: Nicole Kuik
Palmpasen en paasviering
Op zondagavond 15 maart 2020 ging Nederland in lock-down wegens het coronavirus.
Maandag 11 mei 2020 gingen scholen met uitgebreide maatregelen voorzichtig weer open.
Alle activiteiten waren en blijven afgelast.
Door: Sandrina Kreyen
Avondvierdaagse
Op zondagavond 15 maart 2020 ging Nederland in lock-down wegens het coronavirus.
Maandag 11 mei 2020 gingen scholen met uitgebreide maatregelen voorzichtig weer open.
Alle activiteiten waren en blijven afgelast.
Er is uiteindelijk door het landelijk Team Avond4daagse mogelijk gemaakt dat men een
Home Edition-versie van de Avond4Daagse kon lopen. Niet geheel te vergelijken met de
originele versie van de Avond4Daagse, maar in deze bijzondere tijden was het toch een
leuke vervanging voor de wandelaars. Inschrijving was online, lopen met een app (gratis te
downloaden) en uiteraard een medaille voor de sportieveling (tegen betaling).
Door: Sandrina Kreyen
Schoolreis 2019-2020
Ook de schoolreis naar een pretpark hebben we moeten annuleren. Gelukkig ging de school
voor het einde van het jaar weer open en hebben we op zeer korte termijn een vervangende
dagactiviteit kunnen organiseren. Op dinsdag 30 juni, door school aangekondigd als
‘verjaardagenmiddag’. Met activiteiten van Outdoorpark SEC en een verfrissend ijsje is het
een leuke feestdag geworden.
Door: Ivanka Rosenboom / Sandrina Kreyen (ed.)
Koningsspelen
Op zondagavond 15 maart 2020 ging Nederland in lock-down wegens het coronavirus.
Maandag 11 mei 2020 gingen scholen met uitgebreide maatregelen voorzichtig weer open.
Alle activiteiten waren en blijven afgelast.
Door: Sandrina Kreyen
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Spooktocht groep 8
Op zondagavond 15 maart 2020 ging Nederland in lock-down wegens het coronavirus.
Maandag 11 mei 2020 gingen scholen met uitgebreide maatregelen voorzichtig weer open.
Alle activiteiten waren en blijven afgelast. Dit gold dus ook voor het kamp van onze achtste
groepers, toch hebben we met het OV budget een leuk afscheid voor de leerlingen van
groep 8 gefinancierd.

Overige werkzaamheden van de oudervereniging
Verslag van de kascommissie
Op 21 augustus 2020 heeft de kascommissie de jaarrekening 2019-2020 gecontroleerd en
de jaarrekening besproken met de penningmeester. De inkomsten en uitgaven van het jaar
2019-2020 zijn door ons beoordeeld en gecontroleerd.
Alle inkomsten en uitgaven zijn akkoord en redelijk bevonden. De uitgaven zijn onderbouwd
met facturen en bonnen. Ook is het banksaldo gecontroleerd.
Tevens hebben wij de werkelijke uitgaven getoetst tegen het bedrag wat begroot was.
Tijdens deze analyse hebben wij geen noemenswaardige afwijkingen gevonden behalve dat
er logischerwijs uitgaven niet hebben plaatsgevonden tgv de COVID-19.
Wij zijn van mening dat deze stukken een getrouw beeld geven van het handelen van het
bestuur en de financiële situatie van de OuderVereniging.
De kascommissie geeft het advies:
- De jaarrekening en de verantwoording over 2019/2020 goed te keuren;
- Het voltallige bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2019/2020.
Verder willen wij de penningmeester hartelijk danken voor haar inzet in deze periode.
Namens de kascommissie,
Monique Vos, Eric van Bree, Samantha Born
Overige activiteiten
De OV is ook betrokken bij de schoolfotograaf (begeleiden klassen/kinderen).
Dankwoord aan alle ouders
Een oudervereniging van een basisschool kan alleen maar functioneren als ouders van
kinderen bereid zijn om mee te helpen. Ook in het afgelopen jaar is dat weer gelukt. Tientallen
ouders hebben hun schouders eronder gezet om activiteiten succesvol te laten verlopen. We
willen, mede namens de leerkrachten maar zeker ook namens de kinderen, iedereen
nogmaals bedanken voor de ondersteuning in het afgelopen schooljaar.

-7-

Toelichting financieel verslag boekjaar 2019-2020 en begroting 2020-2021
Boekjaar 2019-2020
Allereerst gaat onze dank uit naar de ouders die (ook) dit jaar financieel bijgedragen hebben
aan het mogelijk maken van de eerder genoemde activiteiten in het afgelopen schooljaar.
Zoals blijkt hebben de leerlingen hier veel plezier aan beleefd. Overigens geldt dit ook voor
vele ouders en verzorgers.
Dank gaat ook uit naar de directie die de OV geholpen heeft, daar waar nodig,
ouders/verzorgers te helpen herinneren de ouderbijdrage te betalen.
De coronamaatregelen hebben ook op de activiteiten van de OV een grote impact gehad. De
paasviering, schoolreis, kamp en de musical kwamen helaas te vervallen. Gelukkig konden
we nog wel een andere activiteit organiseren tijdens de juffen- en meesterdag (30 juni).
De ouders van groep 8 hebben samen met de leerkrachten gezorgd voor een alternatief
afscheid voor de leerlingen. Het budget van kamp, musical en eindfeest is hiervoor gebruikt.
Het bestuur heeft sinds de oprichting van de OV ervoor gekozen dat de ouderbijdrage voor
leerlingen die vanaf januari (2020) op school komen, lager zal zijn. Dit omdat deze leerlingen
aan minder activiteiten deelnemen (vnl. Sinterklaas en kerstviering). De hoogte van de
ouderbijdrage voor het gehele schooljaar (2019/2020) was vastgesteld op € 59,50 per
leerling en vanaf januari op € 43,50 per leerling.
Inkomsten
Het totaal van de ouderbijdrage bedroeg dit jaar € 23.691,49. Het te ontvangen bedrag voor
de ouderbijdrage was begroot op € 26.000,00. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is
dat de schoolreis niet doorging. Enkele weken voor de schoolreis ontvangen ouders die nog
niet betaald hebben een laatste herinnering. En dat levert vaak nog veel betalingen op.
De extra kampbijdrage voor leerlingen van groep 8 is dit jaar niet verstuurd, omdat toen al
duidelijk was dat het kamp niet door kon gaan.
Verder stonden er 2 reserveringen op de begroting. Eentje voor de aanschaf van materialen
en die is gebruikt. De andere voor een extra schoolactiviteit. Deze is niet benut en zal
doorschuiven naar volgend jaar.
Uitgaven
Wat betreft de uitgaven hebben de Sint-, kerst- en carnavalscommissie ongeveer uitgegeven
wat begroot was.
De Meet&Greet BBQ (september 2019) was wegens het weer geannuleerd en zou aan het
einde van het schooljaar worden gehouden. Helaas door de coronaregels kon die niet meer
plaatsvinden en zodoende is het budget niet opgemaakt. Hetzelfde geldt voor de
paasviering.
De activiteiten van Outdoorpark Almere op 30 juni staan geboekt onder schoolreis. Deze
kosten waren echter veel lager dan de kosten van de oorspronkelijke schoolreis.
De kosten van het alternatieve afscheidsprogramma van groep 8 viel binnen het budget van
kamp, musical & afscheid bij elkaar.
De reservering “aanschaf materialen” is gebruikt om nieuwe veiligheidshesjes voor alle
leerlingen te kopen. De hesjes zijn blauw en het logo van de Droomspiegel staat erop. Ze
kunnen onder andere gebruikt worden tijdens een schoolreis. De kosten vielen echter hoger
uit dan de reservering.
Resultaat
Het resultaat van dit boekjaar is dat we € 9.601,01 over hebben. Hiervan wordt €500,gereserveerd voor het volgende lustrum. Het resterende bedrag wordt meegenomen naar
het volgende boekjaar. Dit zal worden toegelicht bij de begroting.
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Begroting 2020-2021
Het geld dat afgelopen jaar niet uitgegeven is vanwege de coronamaatregelen zal dit jaar
grotendeels gebruikt worden om eenmalig de ouderbijdrage te verlagen naar € 50,- per
leerling (ipv € 59,50).
Voor leerlingen die vanaf januari 2021 op school komen, wordt de ouderbijdrage € 35,00. De
kampbijdrage voor de leerlingen van groep 8 zal € 35,00 zijn.
Verder zal er een reservering vrijkomen voor het organiseren van een extra schoolactiviteit.
Invulling hiervan moet nog worden besproken met de directie.
In overleg met de directie hebben we besloten om komend schooljaar alle activiteiten weer te
gaan organiseren. Uiteraard zullen we rekeninghouden met de dan geldende coronaregels.
De begrote uitgaven zijn min of meer vergelijkbaar met de uitgaven van afgelopen jaar.
In de toegevoegde begroting is te zien hoe alle budgetten zijn verdeeld.
Met de verwachte ouderbijdrage kunnen we een sluitende begroting voorstellen met
voldoende (financiële) middelen om de doelstellingen als oudervereniging te kunnen
verwezenlijken.
Door: Rianne Brunt
Penningmeester van de OV
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Begroting schooljaar 2020/2021
Ontvangsten

€

Te verwachten ouderbijdrage
Te verwachten kampbijdrage

18.000,00
1.820,00

Vrijk omen van reserveringen
reservering schooljaar 20-21
reservering schoolactiviteit

9.101,01
2.375,65

€

Uitgaven
Activiteiten
Sinterklaas
Kerstfeest
Carnaval
Paasfeest
Koningsspelen
Schoolreis
Kamp
Musical & Eindfeest
Eindfeest voor de hele school
Overig

4.700,00
900,00
250,00
500,00
250,00
14.000,00
4.320,00
1.600,00
2.715,66
961,00

Overige k osten
Jaarlijkse ledenvergadering
Bankkosten
Fin. Administratie
Totaal

31.296,66

50,00
150,00
900,00

Totaal

31.296,66

Saldo

0,00

Balans schooljaar 2020/2021

Banksaldo 5 augustus 2020

20.729,52

Reservering schoolactiviteit
Reservering schooljaar 20-21
Reservering Lustrum
Eigenvermogen

2.375,65
9.101,01
1.000,00
8.252,86

Saldo begroting 2020/2021

TOTAAL

€ 20.729,52

TOTAAL

- 10 -

0,00

€

20.729,52

