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JAARVERSLAG OUDERVERENIGING SCHOOLJAAR 2020/2021

In schooljaar 2019/2020 hebben de volgende ouders/verzorgers zitting gehad in de ouderraad:
Voorzitter a.i
Penningmeester
Secretaris
Leden ouderraad

Teamvertegenwoordiger

Kim Paes
Simone Heijman
vacant / bij toerbeurt notuleren
Abbey Wensing, Debby Mols, Esther Gouder de Beauregard,
Karin Bonten, Mariana Ciliberto, Micky van Cuijck,
Monique Diederen, Rob Franssen
Natascha Plum

Dit schooljaar zijn er geen leden bijgekomen. Rob Franssen heeft aan het einde van het schooljaar de
ouderraad verlaten omdat hij schooljaar ‘21/’22 geen kinderen meer op de Springdonk heeft zitten.
Omdat de vacature voor secretaris dit jaar niet werd ingevuld betekent dit dat er minimaal twee vacatures
openstaan voor volgend schooljaar.
Door het vertrek van Lando Welters zijn we dit jaar begonnen met een nieuwe voorzitter a.i. Kim Paes.
Wat willen we bereiken?
We willen dat de leerlingen van OBS De Springdonk een leerzame, maar zeker ook leuke tijd
hebben.Daarom ondersteunt de ouderraad het team bij het organiseren van activiteiten zoals de
schoolreisjes, de herfst-, 5-december- en eindejaarsviering. We helpen mee bij het verkleedfeest, het
schoolkamp voor de schoolverlaters, denken mee over thema’s als verkeersveiligheid en de open dag
van school. En tot slot zijn we er ook om vragen vanuit het team, de MR en/of het bestuur te
beantwoorden.
Om al deze activiteiten te bekostigen zorgt de ouderraad er mede voor dat er voldoende middelen zijn.
Naast de ouderbijdrage, zorgen we voor extra inkomsten door deelname aan Jantje Beton, de
RABOBANK clubactie, PLUS spek-je-clubkas en de schoolfotograaf.
Wat hebben we gedaan?
De ouderraad heeft het afgelopen schooljaar zeven bijeenkomsten georganiseerd die altijd in
aanwezigheid van een vertegenwoordiger vanuit het team (Natascha Plum) hebben plaatsgevonden. De
directrice van de Springdonk is ook meerdere keren aanwezig geweest. Door de toegenomen
maatregelen door de COVID-19 pandemie met o.a. de “lock down” en sluiting van de scholen als gevolg,
hebben er voor het eerst een drietal bijeenkomsten online plaatsgevonden. Dit was best een uitdaging
maar uiteindelijk kwamen we allemaal in beeld en werd het voor ieder steeds eenvoudiger om online te
vergaderen.
We hadden uitgekeken naar een mooi schooljaar waarin we allemaal hadden gehoopt weer terug te
kunnen naar het “oude normaal”. De schoolreizen van schooljaar ’19-’20 hadden we verplaatst naar
begin september 2020, zodat de leerlingen hun schoolreisje niet hoefden te missen. Het beloofde dus
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voor de meeste kinderen één schooljaar met twee schoolreisjes te worden. Helaas was Corona nog niet
voldoende onder controle om de schoolreizen op een verantwoorde wijze door te laten gaan. Voor beide
schoolreizen werd een fantastisch alternatief georganiseerd compleet met springkussens op school en
een bezoek aan “all in Echt”. Hierdoor hoefden we niet met bussen te reizen en is er zo weinig mogelijk
beroep gedaan op hulpouders.
Ook de ontvangst van de Sint verliep anders dan andere jaren. Hij had dit jaar pepernoten in verpakking
bij zich.
Helaas moesten uiteindelijk alle scholen hun deuren sluiten en hadden de kinderen op 15 december de
laatste schooldag van het jaar 2020. Deze laatste dag werden de kinderen alvast getrakteerd op een
lekkere oliebol omdat het winterfeest nu niet kon doorgaan.
Gelukkig waren de kinderen voor het “verkleedfeest” weer op school. Dit alternatief voor de jaarlijkse
carnavalsoptocht door de straten van Susteren was een primeur... de “virtuele sjoale optocht”. Hiermee is
de Springdonk zelfs op de nationale televisie gekomen! De kinderen konden feesten in hun eigen klas en
werden door de ouderraad verwend met lekkere nonnevotten en iets te drinken.
De koningsspelen en sportdag zijn doorgegaan echter ook zonder de hulp van ouders. De kinderen
werden getrakteerd op een zakje chips en tas in een passende kleur.
De schoolfotograaf mocht ook gewoon komen en de kinderen zijn weer mooi op de foto gezet. Alleen en
met hun klas. Doordat er nog in “bubbels” gewerkt moest worden vanwege de corona maatregelen
konden er helaas geen broer/zus foto’s gemaakt worden.
Na het succes van vorig jaar werd het schoolkamp voor groep 8 door de leerkrachten samen met de kids
weer omgebouwd tot ‘De Nacht van Acht’. Aansluitend aan ‘De Nacht van Acht’ was meteen het afscheid
van groep 8 voor ouders/ verzorgers, broertjes en zusjes. Gelukkig hebben we groep acht een mooi
afscheid van De Springdonk kunnen geven door ons budget voor het schoolkamp en “afscheid groep 8”
ter beschikking te stellen.
Bij Icepoint werd als afscheid van dit schooljaar door de rest van de kinderen een lekker ijsje gehaald.

Ouderbijdrage
Al deze activiteiten kosten natuurlijk geld. De kosten van deze activiteiten worden niet betaald door het
ministerie. Het grootste deel van deze kosten dekken we uit de vrijwillige ouderbijdrage. Zonder kunnen
we niet. Naast de ouderbijdrage, zorgen we voor extra financiële middelen door deelname aan Jantje
Beton en de schoolfotograaf.
Ouderbijdrage 2021/2022
Tijdens de jaarvergadering stellen we de ouderbijdrage voor het huidige schooljaar (2021/2022) vast.
Jaarrekening
De OR maakt jaarlijks een gedetailleerde financiële verantwoording (Jaarrekening). Ieder jaar controleert
een onafhankelijke kascontrolecommissie of de financiële verantwoording in orde is. Dat is dit jaar ook
weer gebeurd. De kascontrolecommissie was onder de indruk van het werk dat de penningmeester
verzet had en heeft verklaard dat ze akkoord zijn met de jaarrekening. De Jaarrekening wordt tijdens de
jaarvergadering besproken en vastgesteld.
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Overige zaken
Gedurende het jaar bleek dat door de migratie naar office 365 op school de mails voor de OR niet meer
aankwamen op ons gebruikelijke e-mailadres. Daarnaast bleek dit jaar door het online samenwerken nog
eens te meer dat de behoefte aan toegang tot documenten van de OR vanuit thuis zeer groot is. Voor
beide zaken is gezocht naar een oplossing waardoor aan het einde van het jaar is besloten te gaan
werken met een google-account voor de OR Zo kunnen we per volgend schooljaar gaan werken met
een g-mailadres en google drive.

En tot slot… bedankt
We bedanken alle ouders/verzorgers voor hun inzet die zij het afgelopen schooljaar hebben getoond.
Deze inzet heeft ervoor gezorgd dat alle activiteiten wederom zijn geslaagd.
Wij rekenen ook dit jaar weer op jullie steun, want de oudervereniging…...dat zijn wij samen!
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