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Voorwoord 

Voor u ligt het jaarverslag van de oudervereniging van onze school, de Toermalijn. Onze 

school bestaat nu drie jaar en dus onze oudervereniging ook.  

Ook dit jaar was weer een enerverend jaar. We starten opnieuw met een nieuwe directie. 

Ook kreeg de oudervereniging, naast enkele oudgedienden, nieuwe leden. 

Samen met de directie is de koers van de ov bepaald, afgestemd op de wensen van de 

ouders en leerlingen. Helaas is met het afronden van dit jaar nog niet overal eenheid in 

gevonden, maar wij zijn blij met de betrokkenheid  van de nieuwe directie om hierop verder 

te borduren in het volgend schooljaar. 

Zo hopen wij volgend schooljaar weer net zoals dit schooljaar, met veel plezier, vele leuke 

(buitenschoolse) activiteiten te verzorgen. 

Met vriendelijke groet, 

Linda Wit  
Voorzitter oudervereniging de Toermalijn 
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Algemeen 
 

Samenstelling oudervereniging  
 
Dit schooljaar zijn wij gestart met een team van 11 actieve ov-leden: 

 

Naam Rol Toegetreden sinds 

Linda Wit Voorzitter              (sinds 2016/2017) 2015/20162016 

Vanessa van Empelen Penningmeester   (sinds 2015/2016) 2015/2016 

Jose van Ankeren Secretaris             (sinds 2017/2018) 2017/2018 

Anita Bos Lid (aftredend) 2015/2016 

Lorance Gosselink Lid 2015/2016 

Jacqueline Evertse Lid (aftredend) 2015/2016 

Judith Spaan Lid (aftredend) 2015/2016 

Anita Dekker Lid 2016/2017 

Wendy Tokkie Lid 2017/2018 

Mariska van Hulst Lid 2017/2018 

Sandra de Lang  Lid 2017/2018 

 
Aftredende leden 
 
Anita Bos, Jacqueline Evertse en Judith Spaan treden met ingang van schooljaar 2018/2019 
af als ov-leden. Met veel plezier, enthousiasme en energie hebben zij zich 3 jaar lang 
vrijwillig ingezet. Via deze weg willen wij  Anita, Jacqueline en Judith nogmaals enorm 
bedanken voor hun inzet! 
 
Nieuwe leden 
 
Ilona Karregat, Martina Pruim, Ramona Sloot, Marielle van Dijk, Mirella Vos en Jarno 
Bouman hebben aangegeven dat zij willen toetreden tot actief lid van de oudervereniging. Zij 
zullen toetreden vanaf schooljaar 2018/2019. 

 

Uw hulp is onmisbaar! 
   
Gedurende het hele schooljaar heeft de oudervereniging (ov) voor en achter de schermen tal 
van activiteiten georganiseerd en verricht. Dit is alleen mogelijk met de steun van 
hulpouders/verzorgers en het schoolteam. Zonder deze hulp kunnen wij de activiteiten 
namelijk niet uitvoeren! Namens de gehele oudervereniging willen wij iedereen via deze weg 
hartelijke bedanken voor zijn/haar geweldige inzet! En wij hopen natuurlijk dat wij komend 
schooljaar ook weer op jullie hulp kunnen rekenen. 
 

Rol van de oudervereniging 
 
De oudervereniging financiert en verzorgt of helpt me het verzorgen van tal van activiteiten 
op en naast de school. U kunt hierbij denken o.a. aan  het sinterklaasfeest, diverse 
sporttoernooien, kerstfeest, de jaarlijkse disco met als thema Valentijn of carnaval, het 
paasfeest, jaarlijkse schoolreis en kamp voor groep 8 tevens ook het afscheidsfeest van 
groep 8. Verder voert zij overleg met de schooldirectie en enthousiasmeert zij 
ouders/verzorgers om deel te nemen aan activiteiten. Dit staat dan ook in het teken van een 
van de speerpunten van onze schoolvisie, in relatie tot samenwerking met alle betrokkenen, 
het item “ouderbetrokkenheid”. Wij zetten ons ieder jaar met veel plezier in, om van de 
basisschooltijd voor elke leerling een onvergetelijke en plezierige tijd te maken. 
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Oudervereniging de Toermalijn. 
 

De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste 
 ouders en verzorgers van kinderen van de Toermalijn.  

Het is een zelfstandige vereniging binnen de school en daarom 
ook als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. 

 
Wat doen wij? 

 

Als oudervereniging (ov) behartigen wij de belangen van de leerlingen  
altijd zo goed mogelijk! Wij denken mee over bepaalde onderwerpen en  

leveren een bijdrage aan de positieve ontwikkeling van onze school.  
De OV stimuleert ook de belangstelling en betrokkenheid van alle ouders/verzorgers. 

Daarnaast organiseert de ov veel leuke en/ of sportieve activiteiten en  
houden wij toezicht in de in -en uitgaven van de vrijwillige ouderbijdrage. 

 

Wie zijn wij? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           ( Foto van ons) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wil jij ons helpen? 
 

Lijkt het je leuk om ons te helpen bij een activiteit?  
Hebt u ideeën of vragen, voor de activiteiten die georganiseerd worden door de 

oudervereniging? 
Of wil je ons team komen versterken? 

Stuur ons een e-mailbericht en wij houden je op de hoogte! 
ov@basisschooldetoermalijn.nl  

 
Hebt u vragen over de vrijwillige ouderbijdrage? 

De betalingen hiervan? 
Of een andere financiële vraag? 

Mail dan onze penningmeester en  
deze doet zijn best een antwoord of passende oplossing te vinden! 

penningmeester@basisschooldetoermalijn.nl 
 

 

mailto:ov@basisschooldetoermalijn.nl
mailto:penningmeester@basisschooldetoermalijn.nl
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Financieel jaarverslag 
 
Het financiële boekjaar loopt van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018. In dit 
financieel jaarverslag treft u de financiële verantwoording afgelegd door de penningmeester 
over het schooljaar 2017/2018. De penningmeester ziet erop toe dat het geld op 
verantwoorde wijze wordt uitgegeven. Het geld dat hiervoor nodig is, komt uit uw vrijwillige 
ouderbijdrage. 
 

Kasstroomoverzicht 2017/2018 
 
Inkomsten Begroot Actueel Uitgaven Begroot Actueel 
Ouderbijdrage € 15.105,00 € 14.427,50 Sporten €      250,00 €     224,50 
Kampbijdrage €  4.750,00 €  4.655,00 Sinterklaas €   3.000,00 €  2.891,22 
Disco €     300,00    €     306,00 Kerst €      350,00 €     301,01 
Palet fotografie  €     245,30 Disco €      100,00 €     136,26 
Afscheid groep 8 €     250,00 €     269,60 Pasen €      550,00 €     756,26 
Zomerfeest €     200,00 €     267,09 Schoolreis € 10.000,00 €  8.386,27 
Rente spaarrek. €        2,00 €        2,66 Kamp groep 8 €   4.500,00 €  4.655,00 
   Afscheid groep 8 €      100,00 €     184,20   
   Zomerfeest €      600,00 €  1.229,77 
   Materiaal €   1.500,00 €  1.714,06 
   Excursies €      750,00 €     732,00 
   Lief en Leed €        50,00 €       48,99 
   Administratie €      100,00 €       84,89 
   Bankkosten €      200,00 €     161,43 
   Aanbetaling 18/19 € €     710,70 

      

  € 20.173,15   € 22.216,56 

 

 Beginsaldi   Huidige saldi  Mutatie  
     
Kas €      187,80 €         0,00 - €     187.80  
Betaalrekening €   1.292,17                                            €         0,00 - €  1.292,17 Controle: 
Spaarrekening    €  4.501,93                                             €  3.938,49 - €     563,44  

 €  5.979,97 €  3.938,49 - €  2.043,41   € 19.927,85 Inkomsten 

      € 21.971,26 Uitgaven 

    - €   2.043,41 

 
                                                                                                                                                                                      

Totaal overzicht ouderbijdrage en kampbijdrage 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 

 

 Ouderbijdrage  

€    45,00       237 leerlingen € 10.665,00 
€    90,00   54 leerlingen €   2.430,00 
€  135,00     3 leerlingen €     135,00 
€    15,00   50 leerlingen €     750,00 
€    35,00   10 leerlingen €     350,00 
€    32,50     3 leerlingen €       97,50 

             Totaal € 14.427,50 

 Kampbijdrage  

€    95,00        49  leerlingen €   4.655,00 

             Totaal €   4.655,00 
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Nog te ontvangen posten 
   
Kamp groep 8 schooljaar 2018/2019 
 
In dit boekjaar is voor het kamp van  groep 8 van het schooljaar 2018/2019 een aanbetaling 
gedaan. Dit moest gedaan worden wegens het op tijd reserveren.  
 
Vrijwillige ouderbijdrage 
 
Voor 8 kinderen is er in het schooljaar 2017/2018 geen vrijwillige ouderbijdrage betaald. Ook 
hebben wij van deze ouders/verzorgers niets vernomen. Al deze kinderen hebben wel 
meegedaan aan activiteiten betaald vanuit de oudervereniging waaronder ook de jaarlijks 
schoolreis. Voor het schooljaar 2017/2018 heeft de directie besloten deze kosten voor hen 
aan ons te betalen. Dit moet nog gebeuren. 

 

Nog te betalen posten 
   
 
 

Ouderbijdrage 
 
Voor het schooljaar 2017/2018 is de hoogte van de ouderbijdrage gehandhaafd op het 
niveau van het voorgaande schooljaar, te weten € 45,00 voor alle kinderen uit groep 1 tot en 
met groep 7, dit is inclusief de jaarlijkse schoolreis. Voor kinderen uit groep 8 is dit  
€ 110,00, inclusief het groep 8 kamp. Het bedrag van deze bijdrage is vastgesteld tijdens de 
jaarlijkse algemene ledenvergadering van 21 september 2017.  
 
Per 31 augustus 2018 is voor het schooljaar 2017/2018 voor 8 kinderen (nog) geen bijdrage 
ontvangen. Zie bovenstaande onder het kopje nog te ontvangen posten. Dit is 2,28% van 
alle leerlingen. Wij zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat dit percentage ook het 
komende schooljaar laag blijft! 
 
Wij zijn ons altijd bewust dat de ouderbijdrage vrijwillig is alleen als oudervereniging 
stimuleren wij dat alle ouders/verzorgers de vastgestelde bijdrage betalen. Het vrijwillige zit 
hem in het feit dat bij en door betaling, u er vrijwillig voor kiest dat uw kind kan meedoen aan 
alle activiteiten die bekostigd worden uit de ouderbijdrage. De leerlingen krijgen er immers 
ook een hoop leuke activiteiten en voorzieningen voor terug die in principe losstaan van het 
reguliere onderwijspakket. Zonder deze bijdrage is het niet mogelijk om alle extra activiteiten 
te bekostigen en uit te voeren. 
 

Begroting schooljaar 2018/2019 
 
Met ingang van het schooljaar 2018/2019 zal de ouderbijdrage als uiterlijke betaaldatum 1 
november zijn. Voorheen werd de begroting op basis van het aantal leerlingen van het 
aankomende schooljaar gemaakt. Wanneer aan het einde van dat schooljaar blijkt dat niet 
iedereen de ouderbijdrage heeft betaald, komen wij dus tekort. Dit tekort kunnen wij niet 
opvangen. Om het tekort nu te voorkomen wordt de begroting pas gemaakt op 1 november 
van het lopende schooljaar. Hierdoor kunnen wij precies zien hoeveel er binnen is gekomen 
en hoeveel wij dus voor dat schooljaar te besteden hebben. Deze datum heeft te maken met 
het op tijd moeten bestellen van de 5 december cadeautjes en bestellen van de bussen voor 
het jaarlijkse schoolreisje. 
 
Wilt u betalen via een betalingsregeling dan moet deze voor 1 november, bekend en 
goedgekeurd zijn door de penningmeester. 
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Sport 
 
Dit schooljaar heeft de school meegedaan aan 3 sporttoernooien. 
 
Beeball  
Wij hebben hier mee gedaan met maar 1 team. Deze bestond uit kinderen van groep 4 en 5.  
Ondanks dat wij maar met 1 team aanwezig waren hebben de leerlingen een leuke dag 
gehad. 
 
Minischoolvoetbal 
Aan dit toernooi hebben wij met 2 teams meegedaan. Dit was ook het eerste jaar dat wij als 
school aan dit toernooi deel namen. Dit is een toernooi voor leerlingen uit groep 3, 4, 5 en 
eventueel 6. Iedereen vond het een leuke dag en dit ervaren wij als geslaagd. Wij zullen dan 
ook volgend jaar zeker weer doen. 
 
Schoolvoetbal  
Bij he schoolvoetbal toernooi hebben wij meegedaan met 6 teams. Daarnaast is er nog een 
schoolteam bestaande uit leerkrachten die mee deden. De leerkrachten zijn zelfs 1e 
geworden. Tot nu toe hebben wij alle jaren meegedaan en dit zal ook wel zo blijven. 
 

Sint 
 
De oudervereniging verzorgt elk jaar het Sinterklaasfeest. Wij regelen dat de Sint en zijn 
Pieten op bezoek komen op onze school. Wij zorgen voor o.a. de catering, snoepgoed en 
uiteraard voor een presentje voor de Sint en zijn Pieten. Dit jaar hebben de Pieten ook 
nieuwe pakken van ons gekregen. 
 
Groep 1 tot en met groep 4. 
Alle kinderen van groep 1 tot en met groep 4 hebben in hun schoentje een schoencadeautje 
gekregen. Op 5 december hebben zij ook nog een leuk cadeautje gekregen van de Sint en 
zijn Pieten zelf. Dit jaar hebben de Sint en zijn Pieten de volgende cadeautjes uitgedeeld: 
maak je eigen stuiterbal, Squla Taal Rijmen Game en Squla Spelling woordjes Game.  
 
Groep 5 tot en met groep 8. 
De leerlingen van groep 5 tot en met groep 8 krijgen ook bezoek van de Sint in de klas. 
Daarnaast vullen zij de dag met het voorlezen de gedichten en openen van de surprises die 
gemaakt zijn door en voor de leerlingen. 
 

Kerst 
 
Kerstviering 
Het inhoudelijke gedeelte van de viering wordt door het schoolteam bedacht. Dit jaar hebben 
wij een viering gehouden in de groep 5/6 hal voor de groepen 1 tot en met 4. Tegelijkertijd in 
de hal van groep 7/8 was de viering voor de groepen 5 tot en met 8.  
 
Kerstdiner 
Tijdens het kerstdiner eten de kinderen in de klas van alle lekkere dingen die zij zelf 
meegebracht hebben. Wij hebben gezorgd voor al het drinken en de versieringen in de hele 
school. Door velen wordt dit ervaren als een heel erg gezellig samenzijn.  
 
 
 
 
 



9 
 

Disco 
 
De disco was weer een zeer geslaagd feestje. De dj, een oud-leerling, is ingehuurd die wij 
voorgaande jaren ook gevraagd hadden. 
 
Het feest was dit jaar ook weer in twee delen opgesplitst. Het eerste deel van het feest was 
voor de groepen 1 tot en met 4. Leerlingen uit groep 5 hadden de keuze om hier bij 
aanwezig te zijn in plaats van de het tweede gedeelte.  
Het tweede gedeelte was voor de groepen 5 tot en met 8.  
 

Pasen 
 
Eieren zoeken 
Elk jaar kunnen wij gebruik maken van een weide bij de boerderij. Het eieren zoeken voor de 
groepen 1 tot en met 4 was dit jaar uitgebreid met wat leuke spellen. Zo hoopten wij ervoor 
te zorgen dat het voor de wat oudere leerlingen niet te makkelijk en  te simpel zou zijn. De 
leerlingen nemen uiteindelijk wat chocolade eieren meer terug naar school. Waar ieder aan 
het einde van de dag wat mee naar huis krijgt. uiteraard genoten de leerlingen weer volop 
van de aanwezige paashazen.  
 
Paasontbijt 
Het paasontbijt is dit jaar is klassikaal gegaan. Wij hadden voor brood, verschillende soorten 
beleg, boter, drinken en eieren gezorgd. De eieren daar hebben we verschillende actieve ov-
leden gevraagd deze thuis te koken en in de ochtend bij de commissie leden in te leveren. 
Dit is goed gelukt. 
 
Paasviering 
De vieringen zijn ook klassikaal gegaan. De leerkracht had zelf de keuze om en hoe dit in te 
delen. Wel hebben wij ervoor gezorgd dat iedere klas wat matzers had en rode limonade. 
 

Schoolreis 
 
Voor de meeste is dit de allerleukste schooldag van het jaar: het schoolreisje! 
 
Dit jaar was het op en is er voor de volgende drie bestemmingen gekozen: 
Holle Bolle Boom   
Hier gingen de groepen 1 en 2 naar toe. 
Dolfinarium 
Deze bestemming was voor de groepen 3, 4 en 5. 
Survival 
Groep 6 en 7 gingen naar Almere voor een survivaldag. 
 

Kamp groep 8 
 
Wij hebben te horen gekregen dat het zeer geslaagd was. Zij zijn ondanks regen de drie 
dagen goed doorgekomen en hebben bijna alles wat gepland was gewoon kunnen doen. 
 

Afscheid groep 8 
 
Aan het einde van het schooljaar hebben de leerlingen van groep 8 afscheid genomen van 
onze school. Dit wordt elk jaar traditioneel afgesloten met een afscheidsfeest. Alvorens dit 
feest wordt de eindmusical gespeeld voor aanwezige ouders/verzorgers en familieleden van 
de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat er tegen betaling wat te drinken is en de leerlingen 
zorgen zelf voor wat lekkers. 
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Zomerfeest 
 
Ook dit jaar was er een zomerfeest. Er is groots uitgepakt met verschillende spellen voor 
jong en oud, een grote stormbaan, optredens van leerlingen en een loterij. Alle leerlingen 
konden gratis deelnemen aan alle spelen. Er was ook een eetgedeelte waar poffertjes, 
loempia’s en dergelijke konden worden gekocht. 
 
Vanuit de OV hebben wij broodjes hotdog, chips, zakjes snoep en drinken verkocht. En 
natuurlijk de lootjes voor de loterij; het rad van fortuin. 
 
Op het groep 5/6 schoolplein stond een dj die voor de muziek zorgde en op het groep 3/4  
plein werden de optredens van de leerlingen gehouden bij het open podium afwisselend met 
de loterijrondes.  
 
Wij hopen dat iedereen heel erg vele plezier heeft beleefd. Dat dit gezien mag worden als  
traditie van onze school als jaarlijks afsluiting van het schooljaar.  
 
 

Materialen 
 
Dit jaar hebben we geheel nieuwe shirts besteld voor de sporttoernooien. Deze zijn voor alle 
klassen en in verschillende maten. Ook voor de leraren hebben we nu echte Toermalijn 
shirts. zo zijn wij echt 1 team. 
 
Daarnaast hebben wij nieuwe limonade kannen besteld voor ieder klas 1 kan. Doelstelling is 
bij aanschaf van materialen of decoratie  deze voor meerdere jaren gebruikt kan worden. Zo 
dus ook deze limonade kannen. 
 
 

Excursies 
 
Vanuit de ouderbijdrage hebben wij dit jaar weer meebetaald aan excursies georganiseerd 
vanuit de school zelf. Dit is € 2,00 per leerling. Dit is overgemaakt naar de rekening van 
school. 
 

Lief en Leed 
 
De kosten “lief en leed” worden onder deze post verantwoord. Bij vertrek van actieve ov-
leden zorgen wij voor een klein presentje. Ook wanneer er in het schoolteam een bijzondere 
gebeurtenis is zorgen wij voor een kaartje. 
 

Administratie 
 
De kosten “administratie” worden onder deze post verantwoord.  
Onder administratie kosten kunt u denken aan bijvoorbeeld printpapier en inkt voor de 
printer. 

 
Bankkosten 
 
Hier vallen de kosten voor het zakelijk bankbetalingsverkeer onder. Denk hierbij aan 
bijschrijven, afschrijven, stortingen, etc.  
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Overig 
 

OV-team 
 
Vanaf het schooljaar 2018/2019 willen wij aan het einde van dat schooljaar iets doen voor 
het actieve ov-team. Wij zitten te denken aan een etentje of een extra presentje aan het 
einde van het schooljaar. 
 

Verzekeringen 
 
Wij hebben navraag gedaan bij de directie hoe het zit met zowel de ongevallen als de 
aansprakelijkheidsverzekering voor alle leerlingen tijdens alle activiteiten georganiseerd 
vanuit de ouderbijdrage. Wij hebben ook navraag gedaan hoe dit zit voor alle vrijwilligers die 
bij deze activiteiten helpen. Dit wordt uitgezocht bij de stichting en moet nog terug gekoppeld 
worden. 
 

Belangrijk nieuws 
 
Wij zullen ons nieuw beleid over de vrijwillige ouderbijdrage op de algemene 
ledenvergadering van woensdag 4 juli 2018 aan de aanwezige leden voor leggen. Hierover 
zal dan gestemd moeten worden en wanneer deze aangenomen is zal hij ingaan vanaf het 
schooljaar 2018/2019. Na deze goedkeuring zal u hierover uitgebreid geïnformeerd worden. 
De communicatie zal verlopen via Social Scools alleen om ervoor te zorgen dat echt iedere 
ouder/verzorger de informatie ontvangt zullen wij deze ook op papier meegeven aan de 
leerlingen.  
 

Aandachtpunten 
 

• Onze aandachtspunten voor het aankomende schooljaar zijn met name het nieuwe 
beleid in goed banen laten lopen.  

• De terugkoppeling over het verzekeren gedeelte. 

• Uitzoeken wetbepaling over wel en niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage 

• Zomerfeesttraditie aankomend jaar wel of niet  
 
 

Tot slot 
 
Wij hebben getracht alle inkomsten en uitgaven op een transparante manier weer te geven. 
Heeft u toch nog vragen en/ of opmerkingen? Dan kunt u deze vragen o.a. stellen tijdens de 
algemene ledenvergadering op woensdag 4 juli 2018. 
 
Hebt u een leuk idee en/of tip? Ook dan horen wij graag van u. Spreek ons aan of stuur een 
e-mail naar: ov@basisschooldetoermalijn.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Linda Wit (voorzitter), Jose van Ankeren (secretaris) en Vanessa van Empelen 
(penningmeester). 
 
 

mailto:ov@basisschooldetoermalijn.nl

