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VOORWOORD 

 

 

Berkel en Rodenrijs, 5 september 2022 

Beste ouders, 

In dit jaarverslag blikken we terug op de activiteiten in het schooljaar 2021-2022. Deze activiteiten zijn met uw 
financiële ouderbijdrage (deels) gefinancierd en met Ouderraad (OR)-leden ondersteund tijdens de uitvoering. 

De Oudervereniging is nauw betrokken bij alle feestelijke activiteiten op school. In de OR  zijn de ouders betrokken 
die een bijdrage leveren aan deze activiteiten en in de vergaderingen van de OR bespreken we deze activiteiten, 
evalueren we, bespreken we de uitgaven, en bekijken we nieuwe    mogelijkheden. Uiteraard leggen wij hierover 
verantwoording af: in dit jaarverslag, en in bijbehorend financieel jaarverslag. 

Het schooljaar 2021-2022 was een schooljaar dat deels opnieuw werd getypeerd door Covid-19. Door de corona-
maatregelen vanuit de overheid zijn de activiteiten rond o.a. Sinterklaas, Kerst en Pasen anders vormgegeven. 
Ook hebben de kinderen afgelopen schooljaar deels opnieuw thuisonderwijs gehad.  

Gelukkig konden de meeste activiteiten wel plaats vinden, al was het in aangepaste vorm. Zo kon ook de 
Avondvierdaagse dit schooljaar weer plaatsvinden en deden er meer kinderen mee dan ooit!  

Voor enkele activiteiten is geen of minder geld uitgegeven, maar daarentegen hebben we voor sommige 
activiteiten een andere invulling moeten bedenken, en dat heeft extra kosten met zich meegebracht. In het 
financiële jaarverslag kunt u hier meer over lezen.  

We willen de ouders die bij de activiteiten geholpen hebben, hartelijk danken voor hun hulp en inzet. De hulp en 
het enthousiasme van ouders is van grote waarde bij deze   activiteiten. 

In dit jaarverslag treft u ook het financieel jaarverslag aan, opgemaakt door onze penningmeester, en   
gecontroleerd door de kascommissie. 

Namens het dagelijks bestuur van de OR, 

Hartelijke groet, 

Mirjam Hill 

Voorzitter Ouderraad Het Baken 
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1. SAMENSTELLING OUDERVERENIGING & COMMISSIES SCHOOLJAAR 2021 – 2022 

 

 

1.1 DAGELIJKS BESTUUR 2021-2022 

 

Voorzitter:   Mirjam Hill  

Secretaris:   Mélisande van der Wal  

Penningmeester:  Arno Meijer  

Ledenadministratie:  Martine Vincent 

 

1.2 ALGEMEEN BESTUUR 

Afgelopen schooljaar bestond de Ouderraad over de volgende leden:  

Rosita Jansen, Nienke Huijbregts, Kiran Kharag, Anke Peelen, Ingeborg Vijverberg, Ivana Mikulic, Dominic 

Slagt, Esther Poldervaart, Hanneke Poort, Margriet van Velzen, Bianca Badal, Yvonne Monster, Linda Vernes, 

Wendy van Vliet,                    Brigitte Young On, Diane den Houter, Mélisande van der Wal, Arno Meijer, Martine van 

Leeuwen en Mirjam Hill 

 

Vanuit het Baken zijn Elles van de Gaag en Karin van der Zon vertegenwoordigd tijdens de vergaderingen 
van de Ouderraad.  

  



5 

Schooljaar 2021-2022 

Jaarverslag Oudervereniging Basisschool Het Baken, Berkel en Rodenrijs 

 

 

1.3 COMMISSIES 

 

Het bestuur en de ouderraad leden vormden samen met leden van het team van lhet Baken de 
volgende commissies: 

Activiteit Afgevaardigde(n) OR 

Nieuwsflits Mélisande van der Wal en Mirjam Hill 

Schoolfoto Ingeborg Vijverberg en Diana den Houter 

Sint Dominic Slagt, Ivana Mikulic, Ingeborg         Vijverberg, Linda Vernes 

Kerst Margriet van Velzen, Bianca Badal,    Diana den Houter  

T-shirts Ivana Mikulic 

Schoolbieb Yvonne Monster 

Muzische Vorming Hanneke Poort en Mirjam van der Kooij 

Pasen Wendy van Vliet en Kiran Kharag 

Koningsspelen 2020-2021 geen ondersteuning vanuit de OR 

Sportdag Ingeborg Vijverberg 

Avondvierdaagse Esther Poldervaart, Ingeborg Vijverberg, Hanneke Poort,       Brigitte Young-On 

Carnaval Margriet van Velzen, Ivana Mikulic, Kiran Kharag 

Excursie Wendy van Vliet 

Verkeer/ examen etc. Yvonne Monster, Rosita Jansen  

Afscheid groep 8 Brigitte Young-on, Yvonne Monster, Dominique Slagt, Bianca Badal 

Fondsen Werving/Goede doelen 2020-2021 geen ondersteuning 

Lustrum Linda Vernes, Hanneke Poort, Dominique Slagt, Nienke Huijbrechts, Anke 
Peelen 

Lief en Leed Mélisande van der Wal  

Contact met MR Mélisande van der Wal en Mirjam Hill 
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1.4 AFTREDENDE OUDERRAADSLEDEN 2021-2022 

 

Aan het einde van het schooljaar 2021-2022 hebben we afscheid genomen van de volgende OR-leden:  

Linda Vernes, Ivana Mikulic, Esther Poldervaart en Wendy van Vliet.  

 

1.5 CONTACT OUDERRAAD 

 

Het dagelijks bestuur van de Ouderraad is via de volgende mogelijkheden te bereiken: 

• U kunt op de website van de school de leden en hun contactgegevens vinden door   het kopje 
‘ouders’ aan te klikken bij het onderdeel OR; 

• U kunt ons via e-mail bereiken op or@bshetbaken.nl; 
• Voor schriftelijke correspondentie kunt u het adres van 'Het Baken' gebruiken, t.a.v. 'de      Ouderraad'; 
• U kunt uw correspondentie ook aan juf Monica overhandigen. Zij zorgt dan dat het bij   ons 

terechtkomt. 

 

Het bankrekeningnummer van de ouderraad is: 

Rabobank rekeningnummer NL64 RABO 0106 6844 50 t.n.v. Oudervereniging Het Baken, Berkel en Rodenrijs. 
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2. JAARVERSLAG OUDERRAAD HET BAKEN SCHOOLJAAR 2021 – 2022 

 

Door samenwerking en de enthousiaste inzet van zowel de leden van de ouderraad als de leerkrachten van Het 
Baken, is het afgelopen schooljaar een jaar geworden met vele mooie activiteiten, al was het soms in 
aangepaste vorm. Enkele activiteiten hebben helaas ten gevolge van de corona maatregelen niet plaats 
gevonden. 

 

2.1 VERGADERINGEN 

Gedurende het afgelopen schooljaar heeft de ouderraad, in het bijzijn van Elles van der Gaag en Karin van der 
Zon, als afgevaardigden van het schoolteam, zes-wekelijks (voornamelijk online) vergaderd. Tijdens deze 
vergaderingen werden de commissies en activiteiten geëvalueerd, van de lopende activiteiten werd de stand 
van zaken doorgeven, en nieuwe activiteiten doorgesproken. Van iedere vergadering kunt u een verslag lezen 
op de website van de school bij het onderdeel OR.  

 

2.2 ACTIVITEITEN 

De ouderraad heeft in samenwerking met het schoolteam van het Baken verschillende activiteiten 
georganiseerd. Bij sommige activiteiten, zoals Sint en Kerst, is de inzet van de OR, en dus door de verschillende 
ouders, erg groot, en mede dankzij hen zijn de activiteiten een groot succes geworden. Hieronder een 
weergave van de activiteiten van het afgelopen schooljaar die mede mogelijk zijn gemaakt door de OR. 

• Lustrum (het Baken 20 jaar): In het kader van het Lustrum zijn diverse activiteiten georganiseerd zoals 
start 1e schooldag met muzikaal onthaal met een draaiorgel, rode loper en ‘champagne’. Verder in dit 
lustrumjaar hebben de kinderen ook genoten van een springkussendag, pyamadag (met bios en 
popcorn), talentenjacht, een bakwedstrijd tijdens ‘Heel het Baken Bakt’ en een gezamenlijke 
schoolreis naar Drievliet. 

• Schoolfotograaf: Elk jaar komt de schoolfotograaf op school langs om foto’s te maken van onze 
kinderen. Ook dit jaar weer door Nieuwe Schoolfoto! Enkele OR leden helpen elk jaar om alle kinderen 
op het juiste moment en met de haren gekamd voor de camera te krijgen! De evaluatie was positief, 
en in het schooljaar 2022-2023 wordt er opnieuw met deze schoolfotograaf gewerkt. 
 

• Dag van de leerkracht: Na een lange periode van corona maatregelen is dit jaar door de OR een 
kleinigheidje verzorgd voor alle medewerkers van Het Baken tijdens de dag van de leerkracht. Iedere 
medewerker kreeg een Happystones met unieke tekst om op deze wijze onze waardering te tonen 
voor al het werk dat door de teamleden wordt verricht. Dit werd positief door het team ontvangen.  
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• Sinterklaas: Er is door alle inspanningen, en ondanks de geldende corona-maatregelen, weer een 
geslaagd sinterklaasfeest geweest! De OR heeft o.a. geholpen bij de school in Sinterklaassfeer 
brengen (versieren) en (schoen)cadeautjes kopen, envelopjes met geld voor de surprises en inkopen 
voor de activiteiten die in de klas plaatsvinden zoals pepernoten bakken bij de kleuters. 
 

• Kerst: Direct na het vieren             van Sint, is de school omgetoverd in kerstsferen. De OR helpt school o.a. 
met het versieren van school, aanschaf nieuwe kerstartikelen enz. Dit jaar is extra aandacht besteed 
aan de aanschaf van duurzame kerstartikelen. Vanwege de geldende coronamaatregelen kon de 
traditionele viering in de kerk wederom geen doorgang vinden, maar is een alternatieve viering in de 
klas georganiseerd. Het kerstdiner werd een feestelijk kerstontbijt.  
 

• Steuntje in de rug: Begin van het nieuwe jaar liepen de COVID-19 besmettingen weer op en ook 
onder de teamleden van Het Baken hakte dit er flink in. Veel leerkrachten hebben daarbij net 
een stapje harder gelopen om de gaten in de groepsbezetting zoveel mogelijk op te vullen. Dat 
werd door de OR gezien en gewaardeerd. Om iedereen een extra steuntje in de rug te geven 
heeft de OR gebak gebracht met de tekst: ‘Toppers hou vol!’ Dat gaf een fijne boost.  
 

• Carnaval: Carnaval was ook dit jaar weer een succes. Alle kinderen kwamen verkleed naar 
school en in de klas werden gezellige activiteiten gedaan. Ook tijdens carnaval is er rekening 
gehouden met de geldende corona-maatregelen. De OR heeft de school in carnaval sfeer 
gebracht. Dit jaar geen ballonnen meer, maar duurzame versiering. 
 

• Pasen: In iedere klas is een mooie palmpaasstokken versierd en heeft de OR broodhaantjes geregeld. 
De viering in de kerk kon geen doorgang vinden, maar wel konden de kinderen genieten van een 
heerlijk paasontbijt dat ouderwets voor elkaar is klaar gemaakt. De OR zorgde voor chocolade 
paaseitjes en chocolademelk bij het ontbijt. De OR heeft de school in paassfeer gebracht.  
 

• Schoolbieb: De schoolbieb heeft meer dan 2000 lees- en informatieboeken. Alle klassen 3 t/m 8 weten 
hun weg naar de schoolbieb te vinden. Er werken per dag(deel) vrijwilligers (waaronder ook betrokken 
oma’s en opa’s) in de schoolbieb. Zij verzorgen de inname en uitleen van  de boeken. De kasten zijn 
ingedeeld op niveau. Verder worden er jaarlijks boeken bijgekocht, waaronder boeken die voor de 
kinderboekenweek per klas worden gekocht!  
 

• Afscheid groep 8: Ondanks de corona-maatregelen hebben de groepen 8    afscheid kunnen nemen van 
hun basisschool en konden zij de musical voor alle ouders en broertjes en zusjes opvoeren. 
 

• Muzische vorming: het afgelopen schooljaar hebben er op de valreep voorstellingen voor alle klassen 
plaatsgevonden, zoals een poppenkastvoorstelling voor de kleuters, de voorstelling De Kleine prins in 
de Cultuurfabriek en percussie workshops voor diverse groepen.  
 

• De Avondvierdaagse: Na 2 corona jaren waarin geen avondvierdaagse kon worden georganiseerd 
konden dit jaar de wandelschoenen eindelijk weer aan. Het veld bij de Windas kleurde mooi rood 
van alle Baken T-shirts die de deelnemende kinderen van Het Baken droegen. Er is namelijk met een 
heel groot aantal kinderen van Het Baken vier dagen gewandeld.  
 

• Overig: Een aantal activiteiten met betrekking tot het Lustrumjaar konden afgelopen schooljaar door 
corona maatregelen geen doorgang vinden en vinden plaats in het komende schooljaar 2022-2023, 
zoals de braderie en Circus bij het Baken.  
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BIJLAGEN 

 

 



Inkomsten

Ouderbijdrage 17.386,00           

Bnkkst bijdrages 111,00                 

Rentebaten 1,44                     

17.498,44           

Uitgaven

Muzische vorming -                       

Sinterklaas -5.297,35            

Kerstmis -2.072,31            

Projectweek -                       

Carnaval -377,94                

Pasen -649,27                

Sportdag -455,80                

Afscheid groep 8 -1.500,00            

Schoolbieb -1.534,27            

Lief & leed -40,00                  

Koningsspelen -                       

Bestuurskosten -1.054,18            

Bankkosten -286,42                

Lustrum -1.093,74            

Besteding or geld -44,00                  

Sociaal fonds -372,00                

Luizenzakken -420,00                

T-shirts -600,00                

Laatste schoolweek 0

Kinderboekenweek -434,21                

-16.231,49          

Totaal winst/verlies: 1.266,95             

Excursiebijdrage 16.216,40           

Excursiekosten 17.161,40           

Totaal winst/verlies excursie: -945,00                

Winst en verlies Oudervereniging BS Het Baken 2021-2022

Winst en verlies Excursie BS Het Baken 2021-2022



Eigen vermogen -                       -16.997,87          

Reservering mediatheek -                       -334,14                

Reservering besteding or geld -                       -696,63                

Reservering sociaal fonds -                       -1.944,20            

Reserve luizenzakken -                       -1.037,10            

Reserve t-shirts -                       -2.919,00            

Reserve lustrum -                       -5.000,00            

Kas 159,00                 -                       

Rabobank 14.314,24           -                       

Spaarrekening 14.415,20           -                       

Debiteuren -                       -                       

Crediteuren -                       -                       

Reserve excursie -                       40,50                   

28.888,44           -28.888,44          

Eigen vermogen -                       -16.692,32          

Reservering mediatheek -                       -334,14                

Reservering besteding or geld -                       -696,63                

Reservering sociaal fonds -                       -2.316,20            

Reserve luizenzakken -                       -1.457,10            

Reserve t-shirts -                       -3.519,00            

Reserve lustrum -                       -4.563,60            

Kas 178,80                 -                       

Rabobank 15.580,69           -                       

Spaarrekening 14.416,64           -                       

Debiteuren -                       -                       

Crediteuren -                       -1.542,14            

Reserve excursie -                       945,00                 

30.176,13           -30.176,13          

Resultaat 2021 - 2022 1.266,95              

Balans per

31-8-2022

1-9-2021

Balans per



Inkomsten:

● De inkomsten uit ouderbijdragen waren afgelopen jaar lager dan begroot. 

● De excursiebijdrages vielen ook lager uit door late inning voor de school.

Uitgaven:

● Voor muzische vorming, de projectweek, koningsspelen en laatste schoolweek zijn 

vanwege o.m. niet-inning, Corona, lustrum geen uitgaven gedaan door de OR.

● Uitgaven aan sint, carnaval en sportdag zijn besteed, sintcommissie heeft binnen budget 

uitgegeven.

● Uitgaven aan sint en kerst waren iets hoger dan begroot, vanwege hogere uitgaven en 

iets andere invulling

● Voor afscheid groep 8 is standaardbudget ter beschikking gesteld, maar nog niet 

verwerkt. Schoolbieb / mediatheek is besteed aan nieuwe boeken

● Bestuurskosten bestaat uit kosten administratieprogramma, afscheid OR leden en 

attentie. 

● Voor het lustrum wordt ieder jaar 1.000,- gereserveerd, een deel is uitgegeven aan de 

excursie, restant volgt nieuwe schooljaar.

●

Besteding OR geld. Dit jaar is er geld besteed aan een welkom terug voor de kinderen.

● De excursiekosten bestaan uit de betalingen aan entree en busvervoer

Balans:

● Het sociaal fonds is zeer beperkt aangesproken, ondanks achterblijven bijdrage. Het 

begrote budget is toegevoegd aan de reserve.

● Dit schooljaar zijn geen t-shirts en luizenzakken aangeschaft. De reserve is verder 

aangevuld.

● De reserve voor het lustrum is voor een deel beschikbaar voor braderie in schooljaar 

2022-2023.

● De post crediteuren bestaat uit betalingen afscheid groep 8 uit eerdere schooljaar. 

● Het voorgeschoten bedrag aan excursies moet nog worden verrekend in nieuwe 

schooljaar

Resultaat:

● Positief resultaat: lagere inkomsten uit bijdragen zijn gecompenseerd door lagere 

uitgaven vanwege corona.

Toelichting Financieel Jaarverslag 2021-2022 van Oudervereniging RK BS Het Baken.



Vaststelling ouderbijdrage 2022-2023 en begroting.

Vaststelling ouderbijdrage 2022-2023

De voorgestelde ouderbijdrage 2022-2023 is wederom € 32,- voor dit schooljaar.

De ouderbijdrage bedraagt € 32,- bij een doorlopende automatische incasso 

en indien geen gebruik wordt gemaakt van de doorlopende 

automatische incasso bedraagt de ouderbijdrage € 33,50.

nieuwe leerlingen vanaf 1/1: € 10,- of € 11,50 bij geen automatische incasso

Begroting 2022-2023

De begroting is opgesteld uitgaande van een leerlingaantal van 580 leerlingen.

Een aantal posten is vast (dat wil zeggen, onafhankelijk van het aantal leerlingen).

Dit betreft de volgende posten:

Afscheid groep 8, lief & leed, bankkosten, carnaval, pasen, projectweek, sportdag

lustrumreservering, kinderboekenweek en bestuurskosten.

De volgende posten hangen samen met het aantal leerlingen:

Muzische vorming 5,00€       per leerling

Sinterklaas 10,00€     per leerling

Kerst 3,00€       per leerling

Schoolbieb / mediatheek 2,50€       per leerling

Sociaal fonds 0,62€       per leerling

Luizenzakkenreservering 0,70€       per leerling

Reservering aanschaf t-shirts 1,00€       per leerling

Laatste schoolweek 0,50€       per leerling

Er is daarnaast een budget van 1000 euro vrij te besteden voor de OR vrijgemaakt 

Dit bedrag wordt opgehoogd met reservering op de balans

Voor het lustrum wordt jaarlijks een bedrag (1.000,-) gereserveerd.

Dit jaar wordt het opgebouwde bedrag van lustrum deels uitgegeven

Voor Schoolbieb / mediatheek wordt reserve op balans benut met extra budget van 400 euro

Voor Koningsspelen wordt nu jaarlijks een aparte post opgevoerd

Het bestuur stelt een nader te betalen bedrag ter beschikking  aan de school. 

De Commissie heeft gewerkt aan een voorstel



lln 580

Inkomsten

per kind

Ouderbijdrage 18.560,00           32,00       

Bnkkst bijdrages -                       -

Rentebaten -                       18.560,00           -

Uitgaven

per kind

Muzische vorming 2.900,00              5,00         

Sinterklaas 5.800,00              10,00       

Kerstmis 1.740,00              3,00         

Projectweek -                       -

Carnaval 500,00                 -

Pasen 800,00                 -

Sportdag 600,00                 -

Afscheid groep 8 1.500,00              -

Schoolbieb / mediatheek 1.850,00              2,50         

Lief & leed 150,00                 -

Koningsspelen 300,00                 

Bestuurskosten 1.000,00              -

Bankkosten 300,00                 -

Lustrum 1.000,00              -

Besteding or geld 1.000,00              -

Sociaal fonds 359,60                 0,62         

Luizenzakken 406,00                 0,70         

T-shirts 580,00                 1,00         

Laatste schoolweek 290,00                 0,50         

Kinderboekenweek 300,00                 

-                       -21.375,60          -

Totaal winst/verlies: -2.815,60            

Begroting Oudervereniging BS Het Baken 2021-2022
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