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1. Inleiding 

 

Hierbij ontvangt u de het jaarverslag van de Ouderraad OBS Kortland over het 

schooljaar 2020-2021.  

Afgelopen bestuursperiode heeft onderstaand bestuur aangegeven in het schooljaar 

2021-2022 te willen aftreden. In het schooljaar 2020-2021 zijn de nieuwe bestuursleden 

ingewerkt. Zij zijn in september 2021 gestart.  

Het bestuur 2020-2021 bestond uit:  

 Voorzitter    Melanie Bezemer 

 Penningmeester  Marike Luijten 

 Secretaris   Jolien Verwaaijen 

Het bestuur 2021-2022 bestaat uit:  

 Voorzitter    Marjolein Kok 

 Penningmeester  Sheila Poortvliet 

 Secretaris   Mariska Middelkoop 

Het is niet te ontkennen dat het ook dit weer een raar jaar is geweest waarbij veel 

activiteiten door COVID 19 geen doorgang konden hebben of in sobere vorm. 

Voor iedere activiteit moesten wij als bestuur samen met de OR leden bekijken wat wel 

en niet verantwoord was.  

Desalniettemin hebben wij als bestuur met veel enthousiasme invulling gegeven aan de 

activiteiten die wel hebben plaats gevonden. We zijn erg blij met de actieve en creatieve 

inzet van de OR ouders en hulpouders.  

Mocht u vragen hebben over het verslag dan kunt u deze schriftelijk stellen via e-mail 

adres: OR-Kortland@blickoponderwijs.nl. 

 

Marjolein Kok, voorzitter 

Sheila Poortvliet, penningmeester 

Mariska Middelkoop, secretaris 
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2. Jaarverslag 2020– 2021 

 

Leden dagelijks bestuur: 

 Voorzitter    Marjolein Kok 

 Penningmeester  Sheila Poortvliet 

 Secretaris   Mariska Middelkoop 

Leden Ouderraad 

 Simone Blom 

 Nathalie van Kempen 

 Durdaniye Dursun 

 Nicette de Wit 

 Samantha van Dalum  

 Rianne Voorschuur 

 Donja de Bruin 

 Sandra Stibbe-van Meerkerk 

 Maribelle Visser 

 

Sinterklaas 

Ondanks dat we te maken hadden met maatregelen vanwege COVID-19 mochten de 
Sint en zijn pieten een bezoek brengen aan de school. Natuurlijk mochten alle kinderen 
hun schoentje zetten en kregen zij hier wat lekkers in. De onderbouw heeft een 
cadeautje gekregen met de sint viering. Dit jaar werd er niet gestrooid, maar zijn er 
voorverpakte kruidnoten en schuimpjes uitgedeeld aan alle kinderen. 

Kerst 

Deze viering kon helaas niet doorgaan vanwege de lockdown. De frietkraam die al 
bestelt was voor dit feest konden wij doorschuiven naar een volgend feest dit 
schooljaar. 

Pasen 

Nog steeds hadden wij te maken met bubbels en maatregelen op de school. 
Desondanks hebben we alle klassen een feestelijke ochtend kunnen bieden. Er zijn 
paaseieren verstopt voor de midden- en bovenbouw waarin letters verstopt zaten. Met 
deze letters kon een zin gevormd worden, deze zin verklapte ook direct de verrassing 
voor de kinderen. Alle kinderen kregen een zakje met chocolade paaseitjes. Voor de 
kleuters zijn er ook plastic paaseieren verstopt op de schoolpleinen. Daarnaast kregen 



de kleuters een goodiebag, welke zij konden inkleuren. In de goodiebag zat naast een 
knutsel ook een zakje chocolade paaseitjes. 

Koningsspelen 

De Koningsspelen hebben wij feestelijk geopend op de beide locatie. Het weer werkte 
goed mee en er konden op de schoolpleinen leuke spelletjes gespeeld worden onder 
begeleiding van muziek. Alle kinderen hebben drinken en een stuk fruit aangeboden 
gekregen. 

Stay-at-school Reis 

Dit jaar konden wij niet op schoolreis, daarvoor in de plaats heeft een heuse stay-at-
school reis plaatsgevonden. Mad Science is op bezoek geweest op beide locaties. De 
kinderen tot en met groep 8 hebben allemaal 2 workshops en een spectaculaire show 
bijgewoond. Tijdens de workshops die aangepast waren op de leeftijden van de 
kinderen konden de kinderen 2 producten maken die zij meekregen naar huis. 

Tijdens dit feest kon dan eindelijk de frietkar zijn opwachting maken, alle kinderen 
genoten van een puntzak friet en snack. Natuurlijk kon een pakje drinken niet 
achterblijven, net als een zoete traktatie bij het naar huis gaan. De kinderen kregen 
allemaal een beker suikerspin. 

Eindfeest 

Om het bijzondere schooljaar af te sluiten hebben wij IJs krimpen gevraagd om alle 
kinderen van een heerlijk ijsje te voorzien. 

Groep 8 

Ondanks dat groep 8 niet op kamp kon heeft de OR geprobeerd toch een passend 
afscheid te bieden aan de kinderen. De kinderen zijn naar het zwembad geweest, 
hebben heerlijk patat gegeten op school en een ijsje kon natuurlijk ook niet 
achterblijven. Een gezellige disco op school hoorde ook bij de activiteiten onder leiding 
van een DJ. 

  



3. Financiele verantwoording 2020 – 2021  

  

8/23/2021 huidig situatie (t/m 23-08-2021)

 €    9,795.75  €                                  9,795.75

Kas  €       879.85  €                          824.65

 €       149.91  €                                      149.91

 €      10,825.51  €      10,755.91  €                                10,770.31

 Begroot  Werkelijk    

# leerlingen Bedrag pp  €            -14.40

* 341  €         50.00  €      17,050.00  €                  -      

*  €         37.50  €                      -    €                  -  

* 45  €         90.00  €         4,050.00  €                  -  

*  €               10.00    

 €      21,110.00

G16

* # leerlingen Bedrag pp  Budget 

 - St. nicolaasfeest 341  €            7.50  €         2,557.50  €                  -  

 - Kerstfeest 341  €            2.50  €            852.50  €                  -  

 - Paasfeest 341  €            2.50  €            852.50  €                  -  

*  €            450.00  €           55.20

*  €            880.00  €           14.40

* 341  €            0.25  €               85.25  €                  -  

* 296  €         33.00  €         9,768.00  €                  -  

* 341 € 1.50  €            511.50  €                  -  

* 45  €       109.50  €         4,927.50  €                  -  

* 45  €            8.50  €            382.50  €                  -  

* 20  €         50.00  €         1,000.00  €                  -  

Totaal  €      21,267.25  €           69.60

Verschil inkomsten en uitgaven:  €           -157.25+  €          -69.60 +

 €      10,247.76  €           80.31    

Werkweek groep 8

Afscheidsfeest groep 8

Niet-betalende leerlingen

Sportdag

Schoolreis groep 1 t/m 7

Eindfeest

Onvoorziene kosten

Bankkosten & Clubcollect

Activiteiten:

UITGAVEN:

Rente 

Totaal aan inkomsten:  €                  -  

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage na kerst

Werkweek groep 8

INKOMSTEN:
verschil??

Betaalrekening

Totaal

Grootboek O.B.S. Kortland  2020/2021

Spaarrekening



4. Begroting 2021 – 2022  

 

 

 

Grootboek O.B.S. Kortland  2021/2022

23-8-2021 huidig situatie (t/m 23-08-2021)

Spaarrekening  €         9.795,75  9.795,75€                                    

Kas 879,85€             824,65€                                       

Betaalrekening 149,91€             149,91€                                       

Totaal 10.825,51€       10.755,91€       10.770,31€                                 

 

INKOMSTEN: Begroot Werkelijk  

# leerlingen Bedrag pp -14,40€             verschil??? 

* Ouderbijdrage 341 50,00€          17.050,00€       -€                  

* Ouderbijdrage na kerst 37,50€          -€                    -€                 

* Werkweek groep 8 45 90,00€          4.050,00€          -€                 

* Rente 10,00€                 

Totaal aan inkomsten: 21.110,00€       -€                 

UITGAVEN:

* Activiteiten: # leerlingen Bedrag pp Budget

 - St. nicolaasfeest 341 7,50€             2.557,50€          -€                 

 - Kerstfeest 341 2,50€             852,50€             -€                 

 - Paasfeest 341 2,50€             852,50€             -€                 

* Onvoorziene kosten 450,00€             55,20€            

* Bankkosten & Clubcollect 880,00€             14,40€            

* Sportdag 341 0,25€             85,25€                -€                 

* Schoolreis groep 1 t/m 7 296 33,00€          9.768,00€          -€                 

* Eindfeest 341 € 1,50 511,50€             -€                 

* Werkweek groep 8 45 109,50€        4.927,50€          -€                 

* Afscheidsfeest groep 8 45 8,50€             382,50€             -€                 

* Niet-betalende leerlingen 20 50,00€          1.000,00€          -€                 

Totaal 21.267,25€       69,60€            

Verschil inkomsten en uitgaven: -157,25€            + -69,60€           +


