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Voorwoord  

 

Hierbij treft u het jaarverslag 2021-2022 aan van de Oudervereniging (OV) van de Roald Dahl school. Met 
dit verslag geven wij u een overzicht van alle activiteiten die door de Oudervereniging samen met het team 
van school zijn georganiseerd in het schooljaar 2021-2022.  

Om inzicht te geven hoe de ouderbijdrage is besteed, is het financiële overzicht over het afgelopen 
schooljaar bijgevoegd. Tevens is de begroting voor het schooljaar 2022-2023 opgenomen.  

Naast dit jaarverslag houden wij u het gehele schooljaar via de nieuwsbrief van de Roald Dahl school, de 
school app Kwieb en onze instagrampagina (ovrdszwaag) op de hoogte van onze activiteiten.  

Het afgelopen schooljaar heeft de Oudervereniging zich weer volledig ingezet om voor uw kinderen leuke, 
creatieve en leerzame activiteiten te organiseren.   

De vergaderingen van de Oudervereniging zijn openbaar en u bent van harte welkom om deze als ouder bij 
te wonen! De vergaderingen zullen wij aankondigen in kwieb of in de nieuwsbrief. 

Heeft u zelf ideeën, een vraag of een opmerking? Laat het ons gerust weten. Zo kunnen wij er samen met u 
en het schoolteam, weer een fijn en leerzaam jaar van maken voor alle kinderen.  

U kunt alle informatie over onze oudervereniging ook vinden op onze website www.ovrds.nl.  

Namens de Oudervereniging nogmaals dank aan iedereen die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen 
aan het afgelopen schooljaar. Hopelijk mogen we in schooljaar 2022-2023 ook weer op uw steun rekenen.  

Voorzitter OVRDS 
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Jaarverslag activiteiten 
Hier volgt een overzicht van de activiteiten die door het team van school in samenwerking met de 
Oudervereniging zijn georganiseerd en waarvoor wij de volledige financiële bijdrage hebben geleverd.  
 
Lees / Voorleeswedstrijd 
Ieder jaar voorzien wij school van meerdere leesboeken. 
Op vrijdag 29 oktober werd de jaarlijkse voorleeswedstrijd georganiseerd. Kinderen hadden uit hun eigen 
groep een voorleeskampioen gekozen die in de theaterzaal van de Kreek mocht voorlezen voor alle 
kinderen van de bouw. Anna uit groep 8 was verkozen tot voorleeskampioen en mocht onze school 
vertegenwoordigen in de Hoornse finale. Alle voorleeskampioenen uit de groepen hebben een boekenbon 
ontvangen van € 5,-. 
 
Sinterklaas 
Op vrijdag 3 december kwam Sinterklaas met zijn pieten de Roald Dahl school bezoeken. Vanwege corona 
maatregelen was het niet mogelijk voor de ouders om dit bij te wonen dus hebben wij geprobeerd om hen 
erbij te betrekken door middel van een livestream op onze instagram pagina. De sint en zijn pieten werd 
buiten opgewacht door alle kinderen, waarna de kinderen uit de groepen 1 tm 4 hem een bezoek hebben 
gebracht in een grote tent op het schoolplein en een individueel cadeau hebben ontvangen. Naast de 
individuele cadeautjes zijn alle groepen ook weer verblijd met een mooi klassencadeau. 
 
Pasen 
Tijdens het paasontbijt op 14 april heeft de oudervereniging een lekker paasontbijt verzorgd. 
 
Sport 
Alle groepen hebben dit schooljaar een sportdag beleefd. Voor de groepen 7 en 8 bestond dit uit een 
triathlon. Dit werd ook mede mogelijk gemaakt door de reddingsbrigade die hier kosteloos hun bijdragen 
aan hebben geleverd. Gedurende het schooljaar worden er ook sportclinics georganiseerd om de kinderen 
kennis te laten maken met diverse sporten. 
 
Schoolreis/kamp 
Gelukkig konden dit jaar alle geplande schoolreisjes en excursies weer doorgaan. Groep 3 en 4 waren naar 
het Land van Fluwel en Groep 5 is naar het Archeon geweest. Groep 6 en 7 zijn op schoolkamp geweest 
naar Dopersduin en groep 8 naar de Aalbertshoeve.  
 
Kleuterfeest 
Vorig schooljaar hebben wij voor het eerst een kleuterfeest georganiseerd voor de groepen 1 en 2. Dit was 
een groot succes voor zowel de leerlingen als de leerkrachten dat wij hebben besloten dat dit in de 
toekomst ook zal plaatsvinden. De ouderbijdrage voor deze groepen zijn daarom verlaagd vanaf het 
schooljaar 2020-2021. 
 
Laatste schooldag 
Zoals vorig jaar hebben wij voor de kinderen op hun allerlaatste schooldag een ijskraam verzorgd om het 
jaar verfrissend af te sluiten. 
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Financieel jaaroverzicht 2021-2022 

 
Resultatenrekening 2021-
2022       
       
  Begroting  Realisatie  Verschil 
       
Ouderbijdrage  € 27.249    € 25.562    
Oninbare bijdrage  -€ 2.454     
Inkomsten  € 24.795    € 25.562   € 767 
       
       
Sinterklaas  € 2.662    € 1.912   -€ 751 
Kerst  € 683    € 610   -€ 73 
Pasen  € 273    € 1.564   € 1.291 
Excursies algemeen    € 495   € 495 
Excursies groep 1-2  € 2.442    € 1.971   -€ 471 
Excursies groep 3  € 1.297    € 1.411   € 114 
Excursies groep 4  € 1.463    € 1.564   € 101 
Excursies Groep 5  € 2.206    € 2.229   € 23 
Excursies Groep 6  € 2.075    € 1.971   -€ 104 
Excursies Groep 7  € 3.568    € 3.347   -€ 220 
Excursies Groep 8  € 3.386    € 3.076   -€ 310 
Afscheid groep 8  € 293    € 963   -€ 671 
Lees commissie  € 1.251    € 1.226   -€ 25 
Sport commissie  € 1.836    € 603   -€ 1.233 
Creatief, Decoratie  € 633    € 134   -€ 499 
Attenties & Representaties  € 46    € 138   € 93 
Kosten voorgaande jaren    € -28   -€ 28 
Administratiekosten  € 683    € 752   € 69 
       
       
Uitgaven  € 24.795    € 23.940   -€ 855 
       
Resultaat 2021-2022  € 0    € 1.622  * € 1.622 
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Toelichting op het financieel resultaat 2021-2022  

 

Inkomsten  

Dit jaar is er voor 95% van het totaal aantal leerlingen betaald. Het afgelopen schooljaar hebben gelukkig 
alle activiteiten doorgang kunnen vinden waardoor alle kosten in lijn waren met de begroting. Bij het 
opstellen van de begroting is rekening gehouden met een betalingspercentage van 90% waardoor we het 
jaar konden afsluiten met een winst ondanks dat niet alle ouders de ouderbijdrage hebben voldaan. 
 

Uitgaven  

De uitgaven voor sport vielen dit jaar wat lager uit dan begroot. Het toegekende sportbudget voor groep 8 
is daarom besteed aan het afscheid van groep 8. 

 

Reservering 15-jarig bestaan 
De winst van dit schooljaar zal worden toegevoegd aan de reserve voor het 15-jarig bestaan van onze 
school in september 2023. 
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Begroting 2022-2023 

   
Ouderbijdrage  € 27.395  
Oninbare bijdrage  -€ 2.468 
Inkomsten  € 24.927  
   
Sinterklaas  € 2.371  
Kerst  € 650  
Pasen  € 693  
Excursies groep 1-2  € 1.943  
Excursies groep 3  € 1.435  
Excursies groep 4  € 1.242  
Excursies Groep 5  € 1.974  
Excursies Groep 6  € 2.366  
Excursies Groep 7  € 2.613  
Excursies Groep 8  € 5.343  
Afscheid groep 8  € 462  
Lees commissie  € 1.191  
Sport commissie  € 1.788  
Creatief, Decoratie  € 166  
Attenties & Representaties  € 43  
Administratiekosten  € 650  
   
   € 24.927 
 

Toelichting op de begroting 2021-2022 

De post ‘ouderbijdrage’ is begroot op basis van een verwacht aantal van 433 leerlingen. In deze begroting 
wordt rekening gehouden een deel van de bijdrage die oninbaar is. 
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Contributie 2022-2023 
 
De contributie per groep is gelijk gebleven aan het bedrag vorig schooljaar. 
Hierbij de opbouw van het contributiebedrag per groep: 
        
 Algemeen Feest Afscheid Excursies Sport Lees  
Groep 1/2 € 5   € 12   € -     € 19   € 2   € 3   € 40  
Groep 3 € 6   € 12   € -     € 28   € 2   € 3   € 50  
Groep 4 € 6   € 12   € -     € 28   € 2   € 3   € 50  
Groep 5 € 7   € 7   € -     € 39   € 3   € 3   € 58  
Groep 6 € 8   € 7   € -     € 42   € 9   € 3   € 68  
Groep 7 € 9   € 7   € -     € 50   € 9   € 3   € 78  
Groep 8 € 11   € 5   € 7   € 75   € 5   € 3   € 105  
        
 


