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De Oudervereniging is er voor de ouders met kinderen op de Damiaanschool, wij dragen bij
aan een positief onuitwisbare beleving van de schoolperiode door ouderbetrokkenheid. Onze
activiteiten: Sportactiviteiten, Avond 4-daagse, feestelijke activiteiten op verrassende
momenten en beheer van de financiële ouderinbreng. Voor ouderbetrokkenheid mobiliseren
we ouders die bereid zijn bij te dragen aan onze activiteiten.
In dit jaarverslag staat het bestuur van de Oudervereniging stil bij de ontwikkelingen in en
rond de school en de activiteiten van de Oudervereniging in het schooljaar 2021/2022. Ook
kijken we kort naar het komende schooljaar.
De vereniging kent drie aandachtsgebieden; schoolreisjes, sport en de feest. Het bestuur,
waar de formele verantwoordelijkheid ligt, kwam afgelopen jaar diverse malen bijeen en had
daarnaast onderling regelmatig contact. Op de agenda’s van de bestuursvergaderingen
stonden verschillende onderwerpen zoals de financiën, missie & visie en de planning en
voorgang van activiteiten.
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Sport

Een sportief hoogtepunt van het schooljaar was de Avondvierdaagse! Met een recordaantal
van bijna 350 deelnemers uit de groepen 4 tot en met 8 van beide locaties hebben we
deelgenomen aan de wandeltocht. Onze dank voor vele ouders die de groepen goed bij
elkaar wisten te houden en de cateraars voor de versnaperingen. Mede dankzij het mooie
weer was dit weer een groot succes!

2

Feest

Voor de feesten die op school gehouden worden waaronder Sinterklaas en Kerst, worden
betaald door de oudervereniging. Denk hierbij aan versieringen, de cadeaus en geld voor de
lootjes van Sinterklaas, de broodhaantjes en alle andere zaken die daarbij komen kijken. De
musical van groep 8 is door honderden kinderen en familieleden bekeken. Ook dit schooljaar
is alles zo goed als vlekkeloos verlopen. Dank voor alle leerkrachten en ouders die zich
daarvoor ingespannen hebben!
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Reis

De docenten steken elk jaar veel tijd en energie in leuke kampen en uitjes voor de leerlingen.
De kleuters gaan om het jaar met de bus een dagje weg en de oudere groepen gaan al echt
op kamp! Als ouders financieren we deze reisjes en kampen met onze ouderbijdrage. Denk
hierbij aan toegangskaartjes, vervoer, eten/drinken, verblijf en materiaal. De ‘SOSpolsbandjes’ voor de onderbouw die via de Ouderverenging mogelijk gemaakt zijn, geven
gelukkig ook dit keer een rustig gevoel. Alle schoolreisjes hebben, ondanks de coronaperiode,
plaats kunnen vinden. Bijzonder goed dat zowel de schoolleiding, leerkrachten als ouders
zich zo ingespannen hebben om het ook in deze tijd goed en veilig te kunnen laten verlopen!
De groepen 1 t/m zijn met de bus naar de Julianatoren gegaan, de groepen 5 & 6 naar
Drievliet, groep 7 heeft een kamp gehad met een bezoek aan Dierenpark Amersfoort en
groep 8 is op kamp naar Texel geweest.
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Financiën

Het afgelopen jaar is positief afgesloten. Het gebruik van de Schoolkassa emails met iDEAL
links is nu meer bekend. Het vermoeden dat minder ouders bijdragen is helaas uitgekomen,
echter door hier op te anticiperen hebben we toch genoeg ontvangen om het budget te
kunnen uitvoeren; waarvoor dank!
Er is € 392 meer aan ouderbijdragen ontvangen, terwijl er € 1.935 minder dan begroot
uitgegeven is. In het Financiële Jaarverslag is meer inhoudelijke informatie beschikbaar
gemaakt en deze is op de webpagina van de Oudervereniging te vinden.
Voor de Avondvierdaagse hebben we dit jaar voor het eerst gebruik gemaakt van een
webformulier. Ouders konden daar de deelname (kostprijs) betalen. Het gebruiksgemak en
de feedback daarop is enorm positief geweest! Dit blijven we dan ook gebruiken.

5

Ontwikkelingen schooljaar 2019/2020

5.1

Missie

Ook in het komende schooljaar zal er concreet invulling gegeven worden aan de missie van
de Oudervereniging:
De Oudervereniging is er voor de ouders met kinderen op de Damiaanschool, wij dragen
bij aan een positief onuitwisbare beleving van de schoolperiode door ouderbetrokkenheid.
Onze activiteiten: Sportactiviteiten, Avond 4-daagse, feestelijke activiteiten op verrassende
momenten en beheer van de financiële ouderinbreng. Voor ouderbetrokkenheid
mobiliseren we ouders die bereid zijn bij te dragen aan onze activiteiten.
Op de avondvierdaagse na, merken we wel dat het erg lastig is om vrijwilligers te vinden. Dit
zowel voor bijvoorbeeld de kascommissie (Dank Mark en Kim!) als om de
Centrumvertegenwoordiging te versterken. Dit is dan ook een aandachtsgebied.
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Ouderbijdrage

Het voorstel is om de ouderbijdrage voor het schooljaar 2022/2022 te verhogen naar € 60
voor het 1e kind, voor het 2e kind € 45 en het 3e kind € 30. Dit omdat we sinds 2017 de bijdrage
niet meer verhoogd hebben, het bedrag meer in lijn ligt met het landelijk gemiddelde en we
helaas ook voor de activiteiten te maken gaan krijgen met de hoge inflatie. Hoewel we
beseffen dat deze verhoging lastig kan zijn, willen we graag benadrukken dat de bijdragen
geheel ten gunste van de kinderen uitgegeven worden.
Hoewel de meeste ouders betalen en zo ook zelf bijdragen aan de leuke activiteiten op
school voor hun kind, zijn er ook veel ouders die in het geheel niet bijdragen. Hoewel de
bijdrage zeker vrijwillig is, wijst de oudervereniging u er graag op dat alle bijdragen welkom
zijn, in delen betalen zeker kan en er subsidie mogelijk is via de Stichting Leerkansen Zeist.
(www.leerkansenzeist.nl).
Zeker in deze voor velen moeilijke tijd zijn overigens extra donaties, zodat we alle activiteiten
voor alle kinderen kunnen blijven uitvoeren, ook bijzonder welkom!

6

Tot slot

Een Oudervereniging van een basisschool kan alleen maar functioneren als ouders van
kinderen bereid zijn om mee te helpen. Ook in het afgelopen jaar is dat weer gelukt. Samen
hebben we er weer een gezellig en plezierig schooljaar van gemaakt, bedankt!
Meer handen blijven altijd welkom, wil je helpen? Laat het ons vooral weten door bijvoorbeeld
te mailen naar oudervereniging@damiaanschool.nl.
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