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DE OUDERRAAD 
 
De ouderraad is een vereniging die bestaat uit minimaal 5 ouders/verzorgers van 
kinderen op OBS Sprengenpark en 2 personeelsleden van OBS Sprengenpark.  
 
Het doel van de vereniging is: 
• De bloei van de school bevorderen. 
• Interesse van ouders voor de school stimuleren. 
• Ondersteunende werkzaamheden voor de school door ouders bevorderen. 
• De belangen van de ouders behartigen bij de medezeggenschapsraad en bij het team 

van de school. 
• Ervoor zorgen dat leerlingen op schoolreisje of schoolkamp kunnen gaan. 
• Beheren van de financiën door de penningmeester. 
 
Taakomschrijving ouderraadlid; 
Het werk als lid van de ouderraad bestaat uit het plannen, organiseren, uitvoeren en 
evalueren van activiteiten zoals Pasen, Sinterklaas, Openingsfeest samen met het team 
van de OBS Sprengenpark. In overleg worden de activiteiten verdeeld. Ook op de dagen 
zelf wordt de OR bijgestaan door de leerkrachten en hulpouders. 
Dit betekent tijd om voor te bereiden (zoals boodschappen, spellen regelen/bedenken, 
aankleding) aanwezigheid bij de activiteit (opzetten, helpen bij activiteiten, begeleiden 
van hulpouders en opruimen) en deelname aan vergaderingen. De ouderraad vergadert 
minstens zes maal per schooljaar. 
 
Verderop in het jaarverslag leest u meer over de activiteiten die het afgelopen jaar 
door de ouderraad zijn georganiseerd of waaraan wij hebben bijgedragen. 
 
De leden 
Het afgelopen jaar waren de volgende personen lid van de ouderraad: 
 

Ethel van Donselaar Voorzitter 
Angèle van Keulen Penningmeester 
Jolanda Kovacs Secretaris 
Annegien Lemmens  
Thom Rupperink  
Eline Last  
Lieke Rense-Vincent Personeelslid OBS Sprengenpark 
Marja Hietbrink Personeelslid OBS Sprengenpark 
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DE ACTIVITEITEN: 
 
Project Kinderboekenweek 
Om de twee jaar financiert de Ouderraad een bijzonder project op school. Dit jaar 
hadden we een project rond de Kinderboekenweek met als thema ‘Hallo wereld in 80 
dagen’. Als afsluiting konden alle ouders genieten van een presentatie van diverse landen 
in de klassen voorzien van lekkere hapjes en drankjes. De kinderen hebben als afsluiting  
van een leuke goochelshow verzorgd door Agricola’s magic shows genoten. 
 
Sinterklaas 
Op 5 december vereerde de Goed Heiligman ons weer met een bezoek. Thema dit jaar 
Verliefd! Piet is verliefd op de juf. Een aantal juffen kregen heuse liefdesbrieven. 
Sinterklaas kwam aan in een 'piet zoekt juf' bus.  In de hal waar alle groepen om de 
beurt liedjes zongen voor de Sint, werden ook de juffen naar voren geroepen. Maar Piet 
kon niet kiezen. En dat is maar goed ook, want we kunnen natuurlijk geen van onze juffen 
missen. De kleuters en de kinderen van groep 3 en 4 kregen allemaal een cadeautje. De 
kinderen uit de klassen 5 t/m 8 hadden weer mooie surprises gemaakt.  
 
Kerstfeest 
Dit jaar geen kerstdiner op school, maar een kerstontbijt. Met z'n allen in de grote hal. 
De aankomst was door het vroege tijdstip in het donker en de rode loper lag uit. 
Alle leerlingen zongen om de beurt een lied en ook de juffen, hulpouders en OR zongen 
een kerstlied.  Het was erg leuk om met z'n allen te ontbijten. 
De ochtend werd afgesloten met een optreden van de kinderen buiten onder het genot 
van een oliebol en chocolademelk. Tevens werd een ontroerend woordje en een heel lang 
applaus gericht aan Bert Streng, die vanochtend voor het laatst was. We zullen Bert 
enorm missen. 
 
Pasen 
Ook dit jaar vierden we Pasen weer gezamenlijk op school. We hebben met een aantal 
hulpouders de paaslunch voorbereid. Er waren heerlijke sandwiches, fruitspiesjes, kaas 
en worst en lekkere paaskoekjes. In de klas waren de tafels in paasstijl gedekt en alle 
kinderen hadden gekookte eieren meegenomen om het spel eitje tik te spelen. Wie het 
langst een zijn of haar ei heel hield was eierkoning of koningin en kreeg daarvoor een 
heerlijke chocolade haas. In de tijd dat de kinderen aan lunchen waren werden er door 
de ouders eieren verstopt in het sprengenpark.  Na de lunch gingen alle klassen richting 
sprengenpark om na het startsein met de luchthoorn de verstopte eieren te gaan 
zoeken. We hadden er gelukkig mooi weer bij en alle eieren waren vlot gevonden. Het 
Was leuk om te zien dat de oudere kinderen de kleuters gingen helpen. Ze hebben nog 
even gespeeld en daarna kreeg ieder kind een zakje chocolade eitjes. Het was een leuke 
en gezellige paasviering. 
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Kroningsbal 
Aangezien wij op 30 april van dit jaar een nieuwe koning zouden krijgen,  hebben we een 
Kroningsbal voorafgaand aan de Koningsspelen georganiseerd. We hadden gezorgd voor 
een Koninklijke aankleding, zelfs de entree was met een rode loper en twee grote kronen 
“koninklijk”. Er was voor alle kinderen een oranje welkomstdrankje en een lichtgevend 
bandje. Ook was er voor iedereen chips en popcorn. Verder waren er twee echte DJ’s. 
Eerst waren de groepen 1 tot en met 3 aan de beurt. Ze waren allemaal prachtig 
aangekleed en de kinderen vonden het heel spannend.  
Al gauw werd het een leuk feestje en ze dansten allemaal goed mee op het liedje 
‘bewegen is gezond’ met als leading lady juf Arlette. Later op de avond waren de 
bovenbouwgroepen aan de beurt. Voor hen was er natuurlijk ook nog frisdrank ipv ranja. 
Door deze kids werd er al echt gedanst en ze kenden ook de meeste nummers die 
werden gedraaid door onze DJ’s. Ook zij hebben gedanst op het nummer bewegen is 
gezond. Verder was er nog een muziekbingo. k. We hebben een zeer geslaagde avond 
gehad met zijn allen.  
 
Koningsspelen 
Wat een bijzonder jaar voor Nederland, een troonswisseling! 
Voor deze bijzondere gelegenheid werden er verschillende activiteiten voor 
schoolkinderen georganiseerd. Er werd een ontbijt gesponsord door de Jumbo waar we 
als school ook aan mee deden. Alle kinderen kregen een T-shirt, waardoor de hele school 
oranje kleurde. Het thema was Koningspelen, de invulling was aan iedere school zelf.  
In korte tijd hebben we met hulp van leerlingen van het Edison college, verschillende 
‘Koning en Koninginnen’-spelen bedacht. We starten gezamenlijk, nadat “bijna” Koning 
Willem Alexander ons toespreekt via de radio. Dan word het lied van de koningspelen, 
‘bewegen is gezond’ inclusief dansje ingezet. Daarna gaan de kinderen in groepjes uit 
elkaar en starten met de spelletjes. Ieder spel had een thema van een Koning of 
Koningin van Nederland, zo had Koningin Wilhelmina de 1e fiets met luchtbanden en 
konden onze kinderen op een heuse hobbelfiets fietsen. Hockey van prinses Amalia. En 
de slag bij Waterloo van Koning Napoleon mocht ook niet ontbreken. Helaas zat het 
weer niet mee, en hebben we de ochtend halverwege  moeten afblazen. Ondanks het 
slechte weer was het een geslaagde ochtend. Het Maxima-ijsje van ‘van Swoll’ maakte 
een heleboel goed. Een bijzondere ochtend voor een bijzondere gebeurtenis in 
Nederland. Wij als Sprengenpark zijn er trost op dat we met dit alles mee konden doen , 
met veel hulp van ouders en sponsoren. 
 
Schoolreisjes 
Ook dit jaar gingen de kleuters met een grote bus naar Jan Klaassen Land. De juffen die 
meegingen genoten van alle vrolijke kinderen en van de poppenkastspeler. 
De kinderen van groep 3 t/m 6 gingen dit jaar naar Schateiland in Zeumeren. Hier 
konden de kinderen zowel binnen als buiten terug naar de tijd van de zeevaart, piraterij 
en verborgen schatten. Ook kon er lekker met water gespeeld worden.  De ouderraad 
zorgt er jaarlijks voor dat uit de verplichte ouderbijdrage de kosten voor het 
schoolreisje worden betaald. 
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Schoolkamp 
Dit jaar zijn groep 7 en 8 naar De Stayokay op Ameland geweest. Er waren weer genoeg 
ouders die wilden rijden naar Holwerd, waar de kinderen met de boot naar Ameland 
vertrokken. We zijn de ouders die hebben gereden heel dankbaar dat ze dat wilden 
doen. Tijdens het schoolkamp hebben de kinderen weer Levend Stratego en een leuke 
zeskamp gespeeld. Natuurlijk waren er weer veel talenten op de bonte avond.. Ze zijn op 
de fiets naar de Vuurtoren geweest en hebben die ook bekeken. Volgend jaar gaan we 
weer naar de Zuiderzon in Eerbeek. 
 
De Musical 
Dit jaar had de musical de titel: ‘Vermist’. Voor de laatste keer hadden Juf Arlette en 
juf Lieke samen de regie. Dit keer was de voorstelling in de grote aula van het 
Cortenbosch. ’s Avonds was het weer fantastisch genieten van het optreden van de 
kinderen van groep 7 en 8. We willen juf Arlette enorm bedanken voor alle mooie 
musicals van de laatste jaren. Natuurlijk had groep 8 nog een afsluitende BBQ met hun 
ouders om hun afscheid van de basisschool te vieren. 
 
Vossenjacht 
Op vrijdag 12 juli was er de Vossenjacht. In groepjes onder begeleiding van één of twee 
ouders gingen de kinderen de buurt in om de Vossen te vinden. Er waren maar liefst 11 
Vossen in de buurt te vinden, waarvan er zelfs één in de vijver aan de Moeflonstraat lag. 
De Vossen hadden een letter die de kinderen moesten verzamelen om aan het einde een 
zin van te maken, “bijna vakantie!”. Van 10 tot half 12 hadden de kinderen de tijd om de 
Vossen te vinden. De eerste groepjes waren rond 11 uur al weer terug bij school. Hier 
kregen ze een ijsje en mochten ze in de hal tekenen of buiten spelen op het veld achter. 
Voor de hulpouders was er koffie/thee en wat lekkers. 
 
Het “Vosselmanpotje” 
Ieder jaar schenkt de ouderraad aan elke groep 50 euro. Het is erg leuk om de kinderen 
bijvoorbeeld op een ijsje te trakteren als een groep een uitje heeft. Het potje, 
genoemd naar oud-collega Arie Vosselman, stelt de leerkrachten in staat om iets leuks 
nog leuker te maken. 



 5

ACTIVITEITEN ONDERSTEUND DOOR DE OUDERRAAD: 
 
Naast de activiteiten die door de ouderraad zelf worden georganiseerd, hebben wij ook 
een kleine financiële bijdrage geleverd aan de onderstaande activiteiten. 
 
Avondvierdaagse 
De organisatie van de avondvierdaagse was dit jaar in goede handen van Marja 
Pannekoek en Marion Egels. Zij hebben ervoor gezorgd dat we als school gezamenlijk 
vier avonden konden meedoen aan de avondvierdaagse. Het rustpunt, met wat lekkers en 
wat te drinken, was uitstekend verzorgd met zowel een rustpunt op de 5 km als de 
10 km. Ook kregen alle kinderen een ijsje voorafgaand aan de intocht. Dit jaar kreeg 
iedereen een heuse gladiool!. 
 
Afscheid Groep 8 
Jaarlijks wordt er na de musical de afscheidsavond georganiseerd voor de leerlingen van 
groep 8. Een paar ouders regelen en organiseren dan een barbecue. Ze krijgen van de 
ouderraad een bijdrage van € 10 per kind voor dit afscheidfeest. 
 
Volgend schooljaar 
In het nieuwe schooljaar bestaat de ouderraad uit: 
Ethel van Donselaar (voorzitter), Angèle van Keulen (penningmeester), Jolanda Kovacs 
(secretaris), Annegien Lemmens, Eline Last, Lieke Rense (tijdens zwangerschapsverlof 
vervangen door Manon Valkenburg) en Marja Hietbrink. De OR is onlangs versterkt met 
Els van de Jagt, Joep Keuls en Rianne Mulderij.
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FINANCIEEL VERSLAG OUDERRAAD 
 
Hierbij het financiële overzicht van de ouderraad. 
 
FINANCIEEL VERSLAG SCHOOLJAAR 2012/2013 EN BEGROTING SCHOOLJAAR 2013/2014

BEGROOT WERKELIJK BEGROOT
2012 - 2013 2012 - 2013 2013 - 2014

ONTVANGSTEN:

- Ouderbijdrage 8.893,50 9.020,83 7.308,00
- Rente 70,00 127,25 125,00
- Verhuur tent 0,00 0,00 0,00
- Van spaarrekening 800,00 596,49 0,00

TOTAAL ONTVANGSTEN 9.763,50 9.744,57 7.433,00

UITGAVEN:
- ING rekening kosten 80,00 78,41 80,00
- Contributie KvK 30,00 0,00 30,00
- Kleine kas Vosselman 300,00 300,00 250,00
- Kopieën maken 20,00 0,00 20,00
- Lief'- en leedpot 125,00 87,50 125,00
- Halversiering 75,00 20,10 75,00

- Reservering aansprakelijkheid 50,00 50,00 50,00
- Diversen 350,00 405,59 50,00

- Sinterklaasfeest 600,00 546,67 500,00
- Kerstfeest 200,00 216,93 200,00

- Disco 150,00 235,94 200,00
- Paasfeest 250,00 228,19 250,00
- Ondersteuning activiteiten 100,00 105,00 125,00
- Sport en Spel 200,00 206,53 200,00
- Schoolreisje 6.180,00 6.118,29 4.635,00
- Vossenjacht of andere extra activiteit 0,00 36,71 50,00
- Musical 100,00 109,14 125,00

- Afscheid schoolverlaters 150,00 115,00 110,00
- Project kinderboekenweek 800,00 596,49 0,00
- Pleinfeest 0,00 0,00 350,00

TOTAAL UITGAVEN 9.760,00 9.456,49 7.425,00

3,50 288,08 8,00

 
Zoals u hierboven kunt zien, was er een klein positief resultaat begroot, maar het 
afgelopen boekjaar is met een mooi positief resultaat afgesloten. Voor het komend jaar 
begroten we weer een klein positief resultaat. Vanaf bladzijde 9 kunt u het financiële 
verslag per activiteit lezen. 
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Balans Ouderraad OBS Sprengenpark 
 
Op onderstaande balans kunt u terug vinden hoe groot de bezittingen van de ouderraad 
was in begin van het schooljaar in 2012:  
 
Balans Ouderraad OBS Sprengenpark 2012

Bezittingen Verplichtingen
Kas 65,40 Rekening MR 729,76
Giro-rc 486,83 Reservering Aansprakelijkheid schade 100,00
Rekening MR 729,76 Reservering Schoolreisjes 360,76
ZKL Spaarrekening 6.554,74 Reservering door winst feesten 117,16
Nog te ontvangen 0,00 Nog te betalen 0,00

Eigen Vermogen 6.529,05

Totaal 7.836,73 Totaal 7.836,73

 
 
En hoe groot de bezittingen zijn aan het eind van het schooljaar van 2013/2013: 
 
Balans Ouderraad en OBS Sprengenpark 2013

Bezittingen Verplichtingen
Rekening MR 669,95 Rekening MR 669,95
ING Zakelijke rekening 757,33 Reservering Aansprakelijkheid schade 150,00
Kas 158,50 Reservering Schoolreisjes 360,76
ZKL Spaarrekening 5.911,75 Reservering door winst feesten 117,16
Nog te ontvangen 20,98 Nog te betalen 0,00

Eigen Vermogen 6.220,64

Totaal 7.518,51 Totaal 7.518,51

 
 
In kas is aanwezig € 158,50. Dit bedrag wordt in kas gehouden om kleingeld te hebben 
voor het pleinfeest op 20 september. Op de ING zakelijke rekening staat een bedrag 
van € 757,33. Op de spaarrekening staat momenteel € 5.911,75. Het bedrag nog te 
ontvangen is de sponsoring van het Nieuws van Apeldoorn, die het welkomsdrankje van 
het Kroningsbal aangeboden heeft. 
 
Binnen de zakelijke rekening van de OR, houden wij een spaarrekening bij van de MR. 
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Reserveringen 
• Reservering Aansprakelijkheid schade 

Er wordt een reserve gevormd voor mogelijke schade, waarvoor de school niet is 
verzekerd. Het afgelopen jaar hebben we €  50 in deze reserve gestopt voor 
toekomstige schades. 

• Reservering Schoolreisjes 
Het afgelopen jaar was de ouderbijdrage voor schoolreisjes en schoolkamp 
nagenoeg hetzelfde als de kosten, waardoor we dit jaar geen reservering voor 
toekomstige schoolreisjes kunnen doen. Maar we hoeven ook geen geld van de 
reservering te onttrekken. 

• Reservering door winst feesten 
De reservering door winstfeesten is een ontstaan na het kerstfeest 2011. 
Wanneer de Ouderraad winst maakt op een feest door verkoop horeca en/of 
kerstmarkt, houden we deze winst apart. Dit geld willen we ter beschikking voor 
de school door bv de boombank op te laten knappen of een financiële bijdrage te 
leveren aan een nieuwe basketbalpaal. 

 
Eigen vermogen 
Het eigen vermogen van de ouderraad is afgenomen van € 6.529,05 naar € 6.220,64. Dit 
komt omdat we extra geld voor het kinderboekenweek project beschikbaar hebben 
gesteld. Voor een deel wordt dit opgevangen door het positieve resultaat van € 288,08. 
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Resultaten ouderraad 2012-2013 
Het afgelopen jaar is er een positief resultaat gemaakt. Dit wordt veroorzaakt door 
diverse posten die minder kostten dan begroot.  
 
Opbrengsten: 
 

• Ouderbijdrage 
In het schooljaar 2012-2013 hielden we rekening met 134 kinderen, waarbij we 
ook nog rekening hielden dat 10% van de ouders de vrijwillige bijdrage niet 
zouden betalen. Uiteindelijk hadden we aan het eind van het schooljaar 136 
kinderen op school. We hebben voor 130 kinderen de ouderbijdrage mogen 
ontvangen. Het komende jaar gaan we uit van 132 kinderen. 
 
De vrijwillige bijdrage bleef en blijft gehandhaafd op € 22,50. Ook de bijdrage 
voor schoolreisjes bleef en blijft gehandhaafd op € 30. De bijdrage voor groep 7 
en 8 voor schoolkamp naar Ameland bedroeg € 110. Het komend schooljaar gaat 
groep 7 en 8 op schoolkamp naar Eerbeek. De bijdrage is daarvoor vastgesteld op 
€ 52,50. 

 
• Renteopbrengsten  

De renteopbrengsten op de ING Spaarrekening hebben we € 127,25 ontvangen. 
Dit is fors meer dan het begrote bedrag van € 70. Een leuk positief resultaat!  

 
• Verhuur tent 

De tent is het afgelopen schooljaar niet verhuurd. 
 

• Van spaarrekening 
Een keer in de twee jaar willen we extra vermogen aanwenden voor een leuk 
project binnen de school wat het team verder invult en begeleidt. Hiervoor 
hadden we in het schooljaar 2012-2013 € 800 begroot. 

 
Uitgaven: 
 

• Bankrekeningen 
De kosten voor de ING zakelijke rekening zijn ongeveer € 25 per kwartaal. De 
MR betaalt de helft van de basiskosten van de zakelijke rekening. De MR heeft 
een spaarrekening op hetzelfde zakelijke rekening van de Ouderraad. 
 

• Contributie KvK 
We zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en betalen daarvoor normaal 
gesproken een contributie van € 24,09. Voor het schooljaar 2012-2013 hebben 
we hier (nog) geen rekening van ontvangen. 
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• Kleine kas Vosselman 
We hebben per klas een bijdrage gegeven van € 50 die ze zelf mogen besteden. 
Dit is de kleine kas Vosselman. Ook het komend jaar is deze weer vastgesteld op 
€ 50 per klas.  

 
• Kopieën maken 

Er was aan het begin van het schooljaar € 20 begroot voor de vergoeding van 
printkosten. De brieven voor de bijdrage voor de Ouderbijdrage, zijn dit jaar op 
school geprint en levert de Ouderraad een klein positief resultaat op.  

 
• Lief en leed pot 

De lief en leed pot is afgelopen jaar alleen besteed aan afscheidscadeautjes. We 
hebben dit jaar afscheid genomen van onze conciërge Bert Streng, onze 
directeur Henry Wichers, onze groep 7/8 docente Arlette Verweij en de juf uit 
groep 3 en 5 juf Jeanette, waar we maar één jaar van hebben kunnen genieten. 
Hierdoor zijn we ruim binnen het budget gebleven. 

 
• Halversiering 

We hebben ook een budget voor halversiering zodat de school er in de 
sinterklaas en kersttijd ook gezellig uitziet. Dit jaar heeft de hal er iets te vaak 
kaal uitgezien en hebben we hier dan ook niet zoveel geld aan uitgegeven. Volgend 
schooljaar beloven we beterschap! 

 
• Reservering aansprakelijkheid 

We reserveren jaarlijks € 50 voor onvoorziene omstandigheden. 
 

• Diversen 
De post Diversen is hoger uitgevallen dan begroot. We hadden € 350 begroot. 
Van dit budget hebben we een oven aangeschaft waar we heerlijke gerechten en 
hapjes mee hebben kunnen bakken. Ook hebben we een hotpot aangeschaft. 
Daarnaast hebben we samen met school meebetaald aan de Koningsmokken naar 
aanleiding van de Kroningswissel. Een leuke herinnering voor alle kinderen. 

 
• Sinterklaasfeest 

De uitgaven voor Sinterklaas waren iets lager dan begroot. De juffen en ouders 
hebben weer gezorgd voor de cadeautjes voor de kinderen. Het budget is € 5,50 
per cadeautje. Ten opzichte van de begroting van 70 kinderen, waren er voor 74 
kinderen cadeautjes. Daarnaast zorgt de OR voor pepernoten en chocomel met 
een speculaaspop. 
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• Kerstfeest 
Het kerstfeest sluiten we licht negatief af. Voor het eerst dit jaar hadden we 
een kerstontbijt waarbij de OR volledig voor het eten zorgde.. We hadden 
gerekend op verkoop van oliebollen. Uiteindelijk hebben we slechts voor € 14 
verkocht en hebben we de oliebollen weggeven bij een kop warme chocolademelk. 

 
• Disco, het Kroningsbal 

De disco was dit jaar het Kroningsbal. Dit feest sluiten we, met €86 boven 
budget, negatief af. Omdat dit een bijzondere viering was samen met de 
Koningsspelen, kregen alle kinderen een oranje sjerp. Ook waren de kosten voor 
de Dj’s hoger dan begroot. 

 
• Pasen 

Met Pasen zijn we netjes binnen budget gebleven. Het loont om de aanbiedingen 
van de diverse supermarkten goed in de gaten te houden. Ook de broodhaantjes 
voor de Palmpasentocht naar de Oude Enk worden door de OR betaald uit het 
budget voor Pasen. 

 
• Ondersteuning activiteiten 

Naast bovenstaande feesten draagt de Ouderraad ook bij aan evenementen zoals 
een  voorleesochtend en de avondvierdaagse. Op € 5 na zijn we binnen het budget 
van € 100 gebleven.  

 
• Sport en spel, de Koningsspelen 

Ook hier hebben we ons, op € 7 na, keurig aan het budget van € 200 gehouden. 
We konden qua huur bij Tébé van alle sport en spelartikelen putten uit de 
ervaringen van het voorgaande schooljaar. De Koningsspelen werden voorafgegaan 
aan het Koningsontbijt wat gesponsord werd door Jumbo. Wel hebben we wat 
extra brood gekocht. 

 
• Schoolreisje 

Op € 1,71 na zijn we, voor het schoolkamp naar Ameland en de schoolreisjes naar 
het land van Jan Klaassen en Schateiland, precies binnen budget gebleven. We 
kunnen niet extra reserveren, maar hoeven ook geen geld uit de reserve te halen. 

 
• Vossenjacht 

De vossenjacht was niet begroot, maar is geen dure activiteit. We hebben 
€ 36,71 uitgegeven aan ijsjes en aan lekkers bij de koffie voor alle hulpouders en 
vossen. 

 
• Musical 

Met de musical konden we dit jaar weer terecht in de vertrouwde aula van het 
Cortenbosch. Hiervoor hoeft alleen de aanwezige conciërge betaald te worden. 
Tevens kregen alle kinderen en hulpouders een mooie roos. 
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• Afscheid schoolverlaters 
Aan de barbecue voor het afscheid van groep 8 hebben we weer een bijdrage van 
€ 10 per kind gegeven. 16 kinderen namen afgelopen schooljaar afscheid van onze 
school. Doordat de barbecue € 45 binnen budget is gebleven, houden we een 
positief resultaat over van € 35. 

 
• Project Kinderboekenweek 

Een keer in de twee jaar financiert de Ouderraad een bijzonder project. Dit jaar 
was dat de Kinderboekenweek in het thema ‘Hallo wereld in 80 dagen’. Hiervoor 
hadden we € 800 begroot. Samen met de kosten voor de hapjes en drankjes in de 
klassen tijdens de presentatie tijdens de afsluiting, kwamen we iets meer dan 
€ 200 onder dit budget uit.  

 
 
De ouderraad wil u bedanken voor uw hulp en aanwezigheid bij de feesten en wil er met 
uw financiële bijdrage en hulp weer een succesvol nieuw schooljaar van gaan maken. 
 
Namens de ouderraad 
Angèle van Keulen  (penningmeester) 
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DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD 
 
In dit jaarverslag geeft de Medezeggenschapraad OBS Sprengenpark (MR) een 
overzicht van wat in het schooljaar 2012-2013 aan de orde is gekomen. De MR bestaat 
uit een oudergeleding en een schoolgeleding.  
 
Afgelopen schooljaar was de MR als volgt vertegenwoordigd: 
 
Oudergeleding 

• Anita Huisman (voorzitter) 
• Bianca Pannekoek; 
• Bert van Donselaar (GMR). 

Schoolgeleding 
• Gerda Scholten; 
• Jeanette Schmidt (notulist) 

 
Vanuit zijn rol als directeur van OBS Sprengenpark was Henry Wichers aanwezig voor 
het toelichten van beleidsspecifieke zaken.  
 
Thema’s 
 

Onderwerp Periode Doel Ingebracht Status Besluit 

taakomschrijving 

bouwcoördinatoren 

oktober  ter advisering schoolgeleding afgehandeld ingestemd. 

schoolgruiten doorlopend ter 
besluitvorming 

oudergeleding afgehandeld deelname voor 
2013/2014 geregeld. 

bijdrage magnetron november ter 
besluitvorming 

ouderraad afgehandeld EUR 100,- 
bijgedragen tevens 

besloten dat MR 
alleen bijdraagt in 

blijvende zaken. 

emailadressen in 
telefoongids 

november ter 
besluitvorming 

oudergeleding afgehandeld  emailadressen worden 
gepubliceerd. 

vertrek Bert 
Streng 

november ter informatie schoolgeleding afgehandeld  

enquête 
communicatie  

nov – 
maart 

ter 
besluitvorming 

oudergeleding afgehandeld enquêtetool ingericht 
+ verstuurd en 

uitkomsten gedeeld. 

Exclusiviteit januari ter advisering  schoolgeleding afgehandeld ingestemd met 
exclusiviteit LB-

leerkrachten en 
administratieve 

ondersteuning 

Continurooster januari ter informatie schoolgeleding open  twee teamleden 

onderzoeken 
mogelijkheden en 

wensen. Opnieuw 
bespreken schooljaar 

2013/2014. 



 14

 
Ouderbetrokkenheid januari  deelname schoolgeleding afgehandeld Bianca nam vanuit de 

MR deel aan een 

externe sessie over 
dit onderwerp. 

Kinderopvang in de 
school (KIDS) 

doorlopend ter informatie  schoolgeleding open Memo Kindercentrum 
ontvangen met 

laatste stand van 
zaken.  

Sponsoring februari ter 

besluitvorming 

OR en MR afgehandeld  Principe besluit 

genomen over 
sponsoring en 

uitgangspunten 
gezamenlijk met OR 

bepaald. Dit beleid 
moet praktisch nog 

worden vormgegeven. 

Wanbetalers februari  ter 

besluitvorming 

OR en MR afgehandeld Gezamenlijke acties 

besproken om aantal 
wanbetalers terug te 

dringen.  

Vrij groepen 1 t/m 4 februari ter informatie oudergeleding afgehandeld  Verzocht om vrije 
vrijdagen groepen 1 

t/m 4 beter te 
spreiden i.p.v. direct 

na een 
schoolvakantie. 

Pesten februari ter informatie  oudergeleding afgehandeld  Oudergeleding sprak 
zorgen uit over een 

toename van het 
aantal pestgevallen. 

Structureel karakter 
incidenten ontbrak. 

Acties zijn 
toegelicht door 

school. 

 

 
Samenwerking Ouderraad (OR) 
De OR en de MR besloten de onderlinge samenwerking te verstevigen. OR leden schuiven 
regelmatig aan bij de MR-vergadering en onderlinge notulen worden uitgewisseld. 
 
Ouderenquête communicatie 
De MR koos voor het houden van een online enquête om te peilen hoe de 
ouders/verzorgers communicatie door school ervaren. De enquête is zeer goed ingevuld. 
Belangrijkste conclusies zijn: 

• hoge waardering Nieuwsflits; 
• communicatie door leerkrachten of klassenouders over schoolse activiteiten 

moet beter; 
• website moet beter; 
• ouders/verzorgers hebben veel interesse voor mogelijke thema-avonden; 
• social media is nog niet gangbaar bij een deel van de ouders/verzorgers. 
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De MR is positief over het online enquêteren en zal hier vaker gebruik van maken.  
 
GMR 
Namens onze school neemt Bert van Donselaar zitting in de werkgroep Financiën van de 
GMR. Dit is de overkoepelende raad waar alle scholen, aangesloten bij Leerplein055, 
deel van uit maken. Vanuit de GMR zijn onderstaande onderwerpen ter informatie 
ingebracht; 

• financiën; 
• groot onderhoud; 
• begroting; 
• meerscholengroepenbeleid; 
• leerlingenaantallen. 

 
Vervanging Henry Wichers (Directeur OBS Sprengenpark) 
In april gaf Henry Wichers aan mobiliteit te hebben aangevraagd en per 1 augustus 
2013 als directeur van OBS de Rietendak aan de slag te gaan. Bij het vertrek van een 
directeur heeft de MR een formele rol bij zijn of haar vervanging. Deze bestaat uit: 

• opstellen van een profielschets; 
• voorbereiden en afnemen adviesgesprek met kandidaat vervanger; 
• adviseren Leerplein055 over de geschiktheid van de voorgestelde kandidaat. 

 
De MR heeft positief geadviseerd over de aanstelling Elbert de Beus, onze huidige 
directeur. 
 
Formatie 
Vanwege het huidige leerlingenaantal werd de formatieplaats van Jeanette Schmidt niet 
meer toegekend voor het komende schooljaar. Dit samen met het leerlingenaantal in de 
huidige groepen drie en zes, leidde tot extra combinatieklassen.  
 
In het formatievoorstel 2013/2014 werden ook bestaande groepen uiteen gehaald en 
opnieuw gecombineerd. De MR heeft haar twijfels en zorgen over dit voorstel 
uitgesproken. Het formatievoorstel is uiteindelijk geaccordeerd. De MR blijft komend 
schooljaar de formatie kritisch volgen.  
 
Daarnaast is het vakantierooster besproken. De twee weken meivakantie waren niet 
haalbaar.  
 
Namens de Medezeggenschapsraad  
Anita Huisman en Bianca Pannekoek 


