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KBS De Toermalijn 2020/2021 

Jaarverslag Oudervereniging 
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Voorwoord 

In elke werkgroep werken een aantal leden van het team en leden van de Oudervereniging 
(OV) bij het organiseren en uitvoeren van een activiteit. Waar mogelijk werkten wij samen 
met hulpouders, maar door de coronacrisis en daarbij komende maatregelen bleek dit in 
praktijk vaak helaas onmogelijk. Hierdoor kwam er extra druk te liggen bij de werkgroepen. 
In totaal bestond het bestuur van de OV dit schooljaar uit negen bestuursleden, dit aantal is 
prettig gebleken bij het verdelen van de activiteiten. We hebben afscheid genomen van 
Marleen. 

I.v.m. de coronacrisis zijn een aantal geplande activiteiten komen te vervallen. De volgende 
activiteiten hebben wel plaatsgevonden: 

• Sinterklaas 
• Kerst 
• Paasviering 
• Eindfeest groep 8 
• Eindejaarstraktatie 

 

 

 

Activiteiten 
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Sinterklaas 
Op donderdag 3 december 2020 was het Sinterklaasfeest op de Toermalijn. De kinderen 
hadden de middag vrij, dat was erg fijn. Het gaf rust dat Sint niet in school was en voor 
sommige kleuters ook minder angst. We hadden niet het gevoel dat de kinderen het bezoek 
van de Sint gemist hebben. Ook de leerkrachten hebben de sint/intocht etc. niet gemist. Het 
spellencircuit in de klassen was een leuke en fijne invulling van de ochtend. Meedoen met 
het Sinterklaasjournaal van tv sloeg erg aan. De verpakte zakjes pepernoten waren een schot 
in de roos. Voor aankomend schooljaar is het handig om de werkgroep iets eerder te starten, 
het liefst ruim voor de herfstvakantie. En het zou fijn zijn als er voor de kinderen met een 
allergie een alternatief is geregeld, de lijst met allergieën zal dan ook eerder aangeleverd 
worden. De communicatie m.b.t. het zetten van de schoen kan beter. 
 
Kerst 
Binnen de kerstwerkgroep waren de contacten eenmaal gelegd, goed en kort van lijn. Er was 
een knusse sfeer door de school. Als kerstlekkers was er gekozen voor 1 grotere luxere koek 
per kind, in plaats van veel goedkopere Action eetwaar. Dit leek in aantallen goed uit te 
komen. Er was geen overschot wat weggegooid/onderverdeeld hoefde te worden. Een punt 
om extra aandacht voor te vragen, is dat Kerst het meeste werk van alle werkgroepen met 
zich meebrengt.  
 
Carnaval 
Dit is niet gevierd zoals voorgaande jaren i.v.m. Corona regelgeving. De kinderen mochten 
wel verkleed naar school.  
 
Paasviering 
De Paasviering is dit schooljaar wel doorgegaan in de vorm van een feestelijke lunch op 
woensdag 31 maart 2021. We hebben als oudervereniging 300 gekookte eieren (om te 
schilderen), 300 grote chocolade eieren (om op te eten als cadeautje) en 300 kleine 
chocolade eitjes (om te verstoppen) kunnen regelen voor school. Zelf namen de kinderen 
een feestlunch (iets lekkers te eten en drinken) van huis mee en zo heeft iedere klas toch 
nog het paasfeest kunnen vieren. Vanuit de OV waren Xander (heeft de verse eieren 
gekocht bij een eierboer), Jeroen (chocolade eieren en eitjes van de Plus), Noëlle 
betrokken en vanuit school juf Kylie. 

Koningsspelen 
De Koningsspelen zijn dit jaar wel doorgegaan. Er is een springkussen geregeld via BigFoot, 
een deel van deze kosten zijn door de OV betaald. Ook is er door de OV voor ieder kindje 
een zakje chips geregeld. Vanuit de organisatie van koningsdagspelen is er een pakket 
aangeleverd, dit pakket is een aantal maanden van tevoren aangevraagd. Hier is rekening 
gehouden met 300 leerlingen. De communicatie tussen de OV en school verliep erg 
prettig en er is op tijd opgestart. 

Eindfeest groep 8 
Sarah was aanwezig bij de musical avond om mokken uit te delen.  
Om als OV meer in beeld te zijn bij ouders, is het uitgangspunt dat OV gerelateerde zaken 
ook door de OV worden uitgevoerd. Altijd zo klein in rol als mogelijk, maar wel door de OV. 
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De communicatie tussen Sarah en school over uitreiking van mokken verliep duidelijk en 
goed. Korte lijn, makkelijke communicatie. De avond zelf liep dit bij de 1e vertoning van de 
musical goed, de 2e niet. 

Eindejaarstraktatie 
Doordat Carnaval niet doorging heeft de OV een grotere traktatie verzorgd aan het einde 
van het jaar. Normaliter wordt in de laatste schoolweek getrakteerd op een ijsje, nu hebben 
we het iets groter aangepakt en getrakteerd op emmertjes suikerspin/popcorn. Het werd 
door de kinderen als een leuke verrassing ontvangen. 

Door de Corona maatregelen zijn onderstaande activiteiten helaas niet doorgegaan: 
- Schoolfeest/Jubileum 
- Avondvierdaagse 
- Sporttoernooien 
- Carnaval 
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Bijlage 1: Agenda jaarvergadering 2021 
 

Jaarvergadering Oudervereniging KBS De Toermalijn 

Locatie:  Online video bellen i.v.m. Corona maatregelen 

Datum:  5 oktober 2021 

Tijd:   20:00 – 20:45uur 

 

• 20:00 uur, Welkom 
• 20:05 uur, Opening vergadering 
• Vaststellen notulen jaarvergadering maandag 26 oktober 2020 
• Bespreken jaarverslag oudervereniging 2020/2021 
• Bespreken begroting schooljaar 2021/2022 
• Vaststellen ouderbijdrage 2021/2022 
• Vaststellen samenstelling OV 2021/2022 

o Vertrekkende leden 
o Inkomende leden 

• Rondvraag 
• Sluiting van de ledenvergadering 
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Bijlage 2: Notulen jaarvergadering 2020 
 

Notulen jaarvergadering Oudervereniging KBS De Toermalijn 
Datum: 26 oktober 2020 

Aanwezigen: Frank (Toermalijn), Sarah, Sheila, Linda, Xander, Henri, Jeroen en Noëlle, Marleen, Jan 

• Welkom 
Voor de jaarvergadering dit jaar helaas geen aanmeldingen via de mail om de online meetig te volgen. 
Dit is geen onbekend fenomeen, ook zichtbaar minder ouderparticipatie op andere scholen. Besloten 
om de jaarvergadering daarom direct achter deze meeting door te laten gaan. 
 

• Voorstellen 
Gedaan 
 

• Vaststellen agenda 
Vastgesteld 
 

• Punten aangedragen door Frank: 
o Door ouders georganiseerd groep 8 afscheid, factuur nog niet ontvangen. Deze is vanmiddag 

verstuurd, tevens ligt er nog een factuur bij Henri. Die volgt nog 
o Kamp is afgezegd, wel een factuur ontvangen. Hoe ging dit in het verleden? Kamp en OV-

gelden waren altijd gescheiden. Frank betaalt dit vanuit de schoolbegroting. 
 

• Begroting komend schooljaar vaststellen  
Jaarverslag nog controleren op tik- en/of taalfouten/zinnen die niet volledig waren. Een opgeschoonde 
versie wordt online gezet. Marleen pakt dit op met Sheila. 
 

• Ouderbijdrage vaststellen  
De ouderbijdrage wordt vastegesteld op 7,50 per kind. Jan verzorgt de toelichtende brief naar de 
ouders. Deze kan naar Frank worden gemaild en school zorgt voor de kopietjes voor de kinderen. 
Daarnaast zal Frank het opnemen in de Ouderinfo. 
 

• Verdeling naar activiteiten  (rol van OV en ouders in corona tijden) 
o Jubileum Viering (Marieke)  
o Sinterklaas (Lisette)  
o Kerst (Fleur)  
o Carnaval (Jantine)  
o Pasen (Kylie)  
o Sportactiviteiten (Zoe)  
o A4D (Aletta)    

Bovenstaande mensen zijn de aanspreekpunten voor de OV, in werkgroepen wordt vanuit zowel 
Hoofd als Noord meegewerkt in de voorbereidingen, ook vanuit verschillende bouwen. Er is nog 
geen vast contactpersoon voor de OV. 

Praktische zaken  

• M.b.t. Sinterklaas. Wie regelt de Pieten? Rol werkgroep en OV.   
• Doet school mee aan verhaallijn van NPO? Schoolkit bijna uitverkocht.   
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Sinterklaas was vorig jaar al besproken, heeft geen eigen Pieten dit jaar. Roetveegpieten zijn lastiger 
aan te komen ivm herkenbaarheid. Plan B wordt ingezet voor Sintviering. 20/10 besluit PO, maar ook 
komende weken afwachten of fysiek bezoek mogelijk is. 

Werkgroep moet kijken naar mogelijkheden Roetveegpieten. Minimale inzet/bezetting tijdens de dag 
zelf, dus zoveel mogelijk voorbereiden, liever geen hulpouders. 

NPO schoolkit kan worden aangekocht, maar wordt minimaal mee gewerkt. Sinterklaasjournaal wordt 
wel gevolgd. 

• Afhandeling financiële zaken, Zaalhuur van de eindmusical. Henri, Frank en Jan.  
Besproken onder ‘punten aangedragen door Frank’ 
 

• Rol van de kerk bij vieringen. Hoe ziet school dit, is er meer bekend?   
Frank voorstander van kerk betrekken in de kerst- en paasviering. LAatse Jaren werd het steeds 
minder en minder, door corona afgelopen schooljaar geen vieringen in/met de kerk. Werkgroepen 
tijdig contact opnemen met de kerk, er is geen teamlid met direct contact met de kerk. Relatie moet 
worden opgebouwd vanuit school, banden aanhalen. 

Het feit dat weinig leerlingen nog beleidend zijn, zou geen belemmering moeten vormen in het 
contact en de vieringen met de kerk. 

• OV maakt toelichting voor aangepaste OV bijdrage. Vraag aan Frank om dit te onderschrijven. 
Jan verzorgt dit, Frank regelt distributie. 
 

• Vragen over hygiënemaatregelen rondom corona voor de kinderen op school.   
Materialen (handzeep en papieren handdoeken) gaan er hard doorheen, vooral in vergelijking met 
voorgaande jaren. Bij de jongsten wordt er ook echt op gestuurd, in andere bouwen is er ook 
aandacht voor. Voorzien tekort? Jan kan via werk evt handalcohol/handgel leveren. Handgel en 
handalcohol kan niet gebruikt worden voor de kleinsten.] 

Ook initiatief voor een themaweek hygiene? Wellicht, wordt meegenomen naar het team. 

Frank zal ook de hoestdiscipline en handhygiëne weer onder de aandacht van het team brengen. 

• Coronamaatregelen. Laatste nieuwsbrief is e.e.a. toegelicht. Nieuwe ontwikkelingen?   
Meest ingrijpende maatregel is het continurooster, daarbij kunnen andere zaken niet zoals 
gewend/gewensd doorgaan (vieringen), ook derden in school is aan banden gelegd. Continurooster, 
aanpassing schooltijden wordt eerst door MR besproken.  

Besmettingen op school zijn laag, voornamelijk onder ouders. Dan worden er afspraken gemaakt. Een 
mogelijke lock-down/aanscherping van de maatregelen zal hopelijk het PO niet raken. Er ligt een 
scenario klaar, groepen 5-8 kunnen snel over naar digitaal onderwijs. Materialen kunnen ook door 
school worden aangeleverd. Er liggen in ieder geval plannen klaar voor het geval dat. Momenteel 
loopt ook een inventarisatie om de kinderen de volgende dag al op te kunnen vangen waarbij dit thuis 
niet mogelijk is (bijv. primaire beroepen). 

• Contactpersoon voor OV uit teamgeleding.   
Wordt vervolgd. 
 

• Vraag over het Verbeterplan: Welk signaal wordt er afgeven: kwaliteit en zorgen om verbeterplan, is 
dit een noodplan? Draagkracht en cultuur baart de OV zorgen. Verbeterplan focust voornamelijk op 
didactische vooruitgang, zorgen zitten op vlak van cultuur.  	  
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Afgelopen jaren onrust ontstaan op de Toermalijn, het bestuur heeft daarbij te veel vertrouwen gehad 
in scholen. Achteraf concluderend, het ging niet goed op een aantal scholen. Zo ook bij de Toermalijn, 
na een interne audit kwamen duidelijke tekortkomingen naar voren.  

Cultuur is een lasting begrip en moeilijk te sturen. Vaak een volgordelijke verbetering. Voor de 
inspectie wordt hiervoor aan SK1 en SK2 (veiligheid en schoolklimaat) gewerkt. Vervolgens aan 
didactiek. Het verbeterplan wordt ingesteld op SK1 en SK2. 

Engelse toets Goudzoekers na klachten van ouders aangepast (te veel), uiteindelijk past dit allemaal 
binnen de te behalen doelen en vaardigheden. Er is een aanbiedingspplicht, maar geen 
toetsingsverplichting voor in dit geval Engels. Op andere manieren dan toetsen wordt er ook 
bijgedragen aan het behalen van de leerdoelen. 

School zet vooral in op sociaal-emotionele ontwikkeling en verbetering in de communciatie. Dit kan 
onbewust zo zijn gegroeid. Informatie/communicatielijnen zijn erg lang geworden door de 
coronamaatregelen. Via Klasbord kunnen leraren ook informatie delen. Frank wilt graag dat vragen 
worden gestuurd naar de bouwcoördinatoren, zodat zij dit kunnen meenemen in de communicatie. 

• Jaarverslag (en financieel overzicht?) kunnen gemaild naar ict@kbsdetoermalijn.nl  
• Rondvraag 

Xander: basispoort > basispoort is op dit moment niet gevuld, wellicht verstandig om dit alvast te 
doen? Voor groepen 5-8 zou dit gevuld moeten zijn. Xander geeft aan dat dit nog steeds zo is. Frank 
neemt dit op met Ronald.  

Kinderen van ouders die covid test ondergaan gaan soms wel naar school. Binnen de richtlijnen kan 
dit, indien geen koorts dan hoeft het gezin niet in quarantaine voordat de testuitslag binnen is.  

Henri: complimenten voor Frank, hij is duidelijk in zijn communicatie.  

Hangjongeren vormen een groot problem, Henri ziet regelmatig grote groepen zitten wanneer hij ‘s 
avonds de ronde loopt. Jan doet dit ook. Frank waardeert de betrokkenheid. Wellicht is extra 
verlichting een optie? School heeft contact gehad met de politie, die kunnen weinig betekenen. 
Daarom heeft Frank nu met een beveiligingsbedrijf een abonnement afgesloten. Ook vindt een 
huisvestingsoverleg plaats waarin dit ook wordt opgenomen in overleg met de gemeente.  
Jan wilt hier ook naar kijken. Materiaal van binnenuit > buiten (bijv camera’s), maar niet aan de gevel 
bevestigen (buiten > buiten). 

• Afsluiting 

Acties:  

- Jaarplanning OV vergaderingen en evaluaties, maandag en dinsdag afwisselen, duur: 20.00-21.30u, 1e 
week v/d maand > Merel (eerstvolgende 3/11) 

- Volgende vergadering ook op de agenda:  
o Voorzitterschap OV: wie wilt dit evt overnemen van Sarah? 
o Werkgroepen indeling OV vaststellen 
o Update/planning Sint en Kerst 
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Bijlage 3: Financieel jaarverslag en kascontrole 2020/2021 
Gekregen inkomsten  € 1335.- 

Verwachte inkomsten  € 1627,50 

Van alle kinderen die lid zijn van de oudervereniging (alle kinderen dus) heeft circa 60 % van de 
ouders de ouderbijdrage betaald. De oudervereniging is blij dat er dit jaar weer zoveel ouders 
betaald hebben, ondanks dat de percentage lager ligt dan andere jaren (wat begrijpelijk is). 

 Door de corona pandemie in dit bijzondere jaar 2020/21 heeft de OV de vrijwillige jaarbijdrage 
tijdelijk aangepast naar € 7,50.  Naar verwachting zouden er minder activiteiten plaats gevonden, dan 
wel in een sombere uitvoering plaatsvinden. Dit klopte met de werkelijkheid, zodoende was het 
budget ook niet realistisch te volgen. Ondanks dat hebben we al het mogelijke gedaan om waar 
mogelijk de activiteiten positief vorm te geven en een mooie viering neer te zetten voor de kinderen. 

 Indien een ieder en waar mogelijk de bijdrage voldoet is het voor de vereniging makkelijker de 
feesten en vieringen op een passende manier te organiseren. Tevens biedt dit de mogelijkheid om 
nog meer activiteiten te organiseren. Dit houdt concreet in dat de kinderen die dingen kunnen doen 
en krijgen die de oudervereniging had bedacht ten gunste van alle kinderen.  

 

 

Er staat € 7753,93 op de betaalrekening, correct volgens afschrift. 

Er zit € 9,10 in kas, correct volgens controle. 

Spaarrekening opgeheven. 

Startgeld schooljaar 2021/22: 

Betaalrekening € 7753,93 kas € 9,10  

Activiteit Budget werkelijk
Uitgaven
Sinterklaas 1.500,00€                       1.064,94€        
Kerst 300,00€                          115,07€           
Carnaval 107,50€                          
Schoolfeest 860,00€                          255,00€           
Pasen 400,00€                          111,38€           
Eindfeest 8e jaars 322,50€                          309,75€           
Lief & Leed 175,00€                          11,36€             
Inventariskosten 100,00€                          
Bankkosten 180,00€                          186,98€           
Sport 300,00€                          
overige 150,00€                          150,00€           
budget 2020 / 2021 4.395,00€                       2.204,48€        

ouderbijdrage 70% (310 LL € 7,50 ) 2020/2021 1.627,50€                       1.335,00€        
totaal -2.767,50€                      -869,48€          

COVID BUDGET 2020/2021
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Kascontrole heeft op 30 september 2021 plaatsgevonden door mevr. Dooijewaard en dhr. Janboers. 

Voor het schooljaar 2021- 2022 zal de begroting weer gebaseerd zijn om de kwaliteit te waarborgen 
voor de te organiseren activiteiten en feestelijkheden, en zal nog meer worden gekeken naar de 
mogelijkheden voor deelname aan schooltoernooien en activiteiten ten gunste van de hele school.  

Daarnaast gaan we ervan uit dat de activiteiten redelijkerwijs weer “normaal “kunnen plaatsvinden 
of met eventueel kleine aanpassingen. De ouderbijdrage wordt voorgesteld op EUR 20,- per 
schoolgaand kind. Dit is onder het “normale” niveau van 2019, gezien de opbouw van de reserves. 
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Bijlage 4: Begroting schooljaar 2021/2022 
 

  

 

Activiteit Budget
Uitgaven
Sinterklaas 1.780,00€                              
Kerst 800,00€                                 
Carnaval 110,00€                                 
groot feest ( School ) 860,00€                                 
Pasen 430,00€                                 
Eindfeest 8e jaars 325,00€                                 
Lief & Leed 215,00€                                 
Inventariskosten 110,00€                                 
Bankkosten 185,00€                                 
Sport 430,00€                                 
overige 150,00€                                 
totaal verwachte kosten bij benadering 5.395,00€                                    
ca 300 leerlingen 75% á €20,00 4.500,00€                              

Budget 2021 / 2022


