
Jaarverslag AV 2019/2020 
  
Afgelopen jaar bestond de AV uit de volgende personen:    
Voorzitter: Heleen van Veenendaal   
Secretaris: Charlotte van Noorlo en Linda Havelaar   
Penningmeester: Sytse Thesingh 
Leden: Anita Dubbeldam en Hinze de Wit   
   
Wij, als activiteiten vereniging hebben ons het afgelopen jaar bezig gehouden met de volgende 
zaken:    
 
Schoolfoto’s september 2019 
Omdat onze vorige fotograaf Ruben helaas gestopt is, hadden we van hem een naam van een andere 
fotograaf doorgekregen. Hem hadden we bereid gevonden om op donderdag 12 september foto’s te 
maken op school. Wat opviel is dat deze fotograaf op een andere manier communiceerde met de 
kinderen, ook werkte hij t.o.v. van fotograaf Ruben een stuk minder snel. De planning op school viel 
hierdoor in het water, de kinderen kwamen niet aan gymmen toe en ook de geplande toetsen 
verliepen chaotisch.   
 
De reacties op de kwaliteit van de foto’s was wisselend. Het werd als prettig ervaren dat de foto’s 
online besteld konden worden maar de prijs was relatief hoog t.o.v. andere jaren en de kwaliteit was 
niet wat we gewend waren. Alles bij elkaar hebben we besloten om voor het aankomende schooljaar 
op zoek te gaan naar een andere fotograaf. 
 
 
Algemene Ouderavond  
De algemene ledenvergadering van 26 september 2019 verliep goed en verhaal was helder. Het was 
weer goed om het samen met de MR te doen. De opkomst voor de vergadering was vergelijkbaar met 
die van afgelopen jaren. Veel dezelfde gezichten. Ook voor komend jaar wilden wij de opzet van de 
ledenvergadering zo houden, maar door Covid-19 is er besloten om dit wellicht online te doen. 

 
 
Dag van de Leerkracht  
Anita heeft gezorgd dat er op 4 oktober voor de leerkrachten een versgebakken appeltaart klaarstond 
met een kaartje als bedankje.   

 
 
Sinterklaas 
Het blijkt steeds lastiger te worden om cadeautjes te bestellen die minder dan 1 euro kosten. Bij 
Lobbes is dit nog wel mogelijk. De cadeautjes voor de kinderen zijn dit jaar dan ook besteld bij Lobbes.  
Sinterklaas is afgelopen jaar met de camper gekomen. Om in het thema van het Sinternieuws te 
blijven waar een hartjes Piet de hoofdrol speelde was hoofdpiet verliefd op juf Janet.  
Het versieren van de school voor Sinterklaas is weer gedaan door de AV samen met de kinderen van 
groep 7 en 8 op vrijdagmiddag 22 november, de dag voor de intocht. Er is extra inpakpapier gekocht 
om de plafondplaten in te pakken.  
De lunch voor de pieten is door de AV verzorgd evenals de cadeaubonnen na afloop. 
 
Groep 5-8 hebben lootjes getrokken en voor groep 1-4 is er door ouders een gezamenlijke surprise 
gemaakt. De opkomst voor het maken van de surprises voor groep 1-4 leek erg laag te worden. 
Gelukkig op de avond zelf bleken er een paar ouders meer te zijn. Door de surprises redelijk simpel te 
houden, hoefden we maar een knutselavond te houden. Ook zonder begeleiding van een leerkracht 
ging het prima.  



Voor het komende jaar is het goed om na te denken over een alternatief. Met het oog op Covid-19 zal 
een gezamenlijke knutselavond niet mogelijk zijn. Een raadselspeurtocht om de school of iets 
dergelijks zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. Voor aankomend jaar zal in overleg met de 
leerkrachten bekeken gaan worden wat de mogelijkheden zijn.   
Het was een leuk sinterklaasviering maar de kinderen (met name de jongsten) waren erg moe ‘s 
middags. Dit is iets wat de komende sinterklaasviering meegenomen zal worden. 

 

 
Kerstmarkt 
Groep 7 en 8 heeft weer geholpen bij de kerstmarkt van 13 december 2019. Ze hebben samen met de 
leerkracht bedacht wat ze wilden verkopen, ook hebben ze dit zelf gemaakt. Er stroopwafels in 
kerstvormpjes verkocht, samen met flesjes water, popcorn en stroopwafelkruimels. Ook werd er weer 
geschminkt. De stand was ingericht met attributen van school. 

 

 
Kerstviering en oud en nieuw 
De dag van de kerstviering zijn er door de kinderen kerststukjes gemaakt voor de ouderen in de 
Markehof. Het maken van de kerststukjes verliep goed en meer geordend dan eerdere jaren omdat er 
gekozen was voor een groep doorbrekende activiteit. 
De kerstviering vond dit jaar weer op de avond plaats. Buiten was er een vuurplaats waar ouders 
warm konden wachten onder het genot van een beker warme chocolademelk en kerstmuziek tot de 
kinderen klaar waren met het diner. Er waren ouders die toch graag even in school wilden kijken hoe 
de kinderen het hadden. Dat is voor aankomend jaar door Covid-19 niet mogelijk.  
Dit jaar is ervoor gekozen om een buffet te maken voor de hele school. In de verschillende klassen was 
een thema bedacht en de kinderen kregen de opdracht om een specifiek gerecht te maken voor 
ongeveer 10 kinderen en mee te nemen.  
Anders dan andere jaren werd het toetje dit jaar verzorgd door groep 8. De AV heeft geholpen met de 
logistiek. 
   
Eerste schooldag 2020 
Op de eerste schooldag van 2020, maandag 6 januari, stond er een kaart en champagne klaar in de 
klassen. Ieder jaar horen we van de leerkrachten dat het erg leuk is om samen met de kinderen te 
toasten op het nieuwe jaar.   
 
En toen werden er door de uitbraak van Covid-19, maatregelen genomen waardoor alle activiteiten op 
school kwamen te vervallen. 

 
 
Jaarfeest 
Het jaarfeest zou aanvankelijk aan het begin van het schooljaar plaatsvinden maar omdat het de 
eerste maanden te druk was is dit uitgesteld tot in april. Helaas kon ook dit niet doorgaan i.v.m. Covid-
19.   

 
 
Schoolreisje en kamp 
Door Covid-19 konden ook kamp en schoolreisjes niet doorgaan dit jaar. De accommodatie voor groep 
7-8 was al aanbetaald voor de lockdown en is nu doorgeschoven naar aankomend jaar.  
Vanuit de AV willen we graag een draaiboek maken voor de aanloop naar kamp, zodat het 
eenvoudiger wordt om dit ieder jaar aan te passen. Ook willen we einde van dit jaar de budgetten 
voor het kamp + schoolreisje beter gaan bekijken.  



Veel groepsprijzen zijn omhooggegaan, we willen de leerkrachten een reëel budget 
meegeven. Daarom zal er aankomend jaar nog wel goed gekeken worden naar het budget voor 
schoolreisjes en kampen.  
Afgelopen juni is besproken om te kijken of er een mogelijkheid bestaat om het gemiste kamp in te 
halen. Inmiddels heeft dit plaatsgevonden in de vorm van de ‘Gouden dagen’ op de Voorst en een 
springkussen als aanvulling op het Prinsen en Prinsessen thema van groep 1-2. 

 

 
Eindmusical en afscheid groep 8 
Groep 8 heeft een budget beschikbaar gesteld gekregen van de AV voor het organiseren van een 
alternatief kamp met BBQ en ontbijt in tuin van Alien en Hinze. Dit is een deel van het budget geweest 
wat anders gebruikt was voor kamp en de borrel na de musical.  

 

 
Rondbrengen slagroomslof 
Door het vervallen van de activiteiten aan het einde van het schooljaar was er ruimte voor een 
alternatief. Op de vrijdag dat eigenlijk de koningsspelen plaats zouden vinden zijn er door de leden van 
de AV-taarten met kaartjes rondgebracht bij alle gezinnen van school en het team van leerkrachten. 
Dit is als zeer positief ervaren. 
 

 

OVERIGE ACTIVITEITEN 
 
Overblijf 
De overblijf valt onder de AV. In verband met Covid-19 (thuisonderwijs en continurooster) is er vanaf 
maart geen overblijf geweest. Aan het begin van het schooljaar zijn er naast stoepkrijt en ballen ook 
dancing wheels, een vangspel met klittenband en tafeltennis batjes gekocht voor de kinderen van de 
overblijf van het geld voor de incidentele overblijf. Tijdens de overblijf werd nog steeds water en thee 
aangeboden.  
 
 
Schoolschoonmaak en tuin 
Aan het begin van het schooljaar zijn er een tuinavond en een schoonmaakavond geweest. Dit zou in 
maart weer zijn maar dit is komen te vervallen i.v.m. Covid-19. 
Voor alle data van de tuinochtend/avond waren er aanmeldingen. Met name voor de gecombineerde 

zaterdag was er veel animo. De schoonmaak en tuin blijven wel ruim van tevoren aangekondigd 

worden in de diverse apps en in de Nieuwssprong.   

 

 

FINANCIEEL JAARVERSLAG 

Resultaat 2019-2020 en Begroting 2020-2021 

Tot februari is er nagenoeg conform begroting gewerkt. Er zijn dit jaar in verband met de Corona-

maatregelen, o.a. door het niet doorgaan van kamp, iets minder uitgaven dan begroot. Wel zijn er nog 

kosten van de kampen vooruit betaald en nagekomen van het schooljaar daarvoor. Door deze 

uitzonderlijke situatie met corona maatregelen zijn er wel extra onvoorziene kosten gemaakt voor 

acties van de AV omtrent corona en het afscheid van groep 8. 



Voor de tuin en het speelbos was voor 2019-2020 een bedrag  begroot, maar dit is niet gebruikt. Ook 

voor het schooljaar 2019-2020 is er toch een bedrag begroot voor de tuin en speelbos zodat 

eventuele initiatieven voor tuin en schoolplein kunnen worden ondersteund vanuit de AV. 

Het netto saldo van de AV is daarmee enigszins gegroeid maar het betreft in sommige gevallen ook 

uitgestelde posten met name ook een extra schoolreis dag geplant in september 2020. 

Het boekjaar liep van 1 september tot 31 augustus doordat het schooljaar van Aves officieel van 1 

augustus tot 31 juli liep, gaf dat af en toe enige posten die van het ene schooljaar in het andere vielen. 

Om dit te synchroniseren loopt het boekjaar nu vanaf 1 augustus tot 31 juli. 

De begroting van 2020-2021 is aangepast aan de realisatie van vorig jaar maar zal ook aangepast 

moeten worden met stijgende kosten in het algemeen en extra uitgaven voor het additionele 

schoolreisje in september 2020. Ook voorgaande jaren zijn meegenomen als leidraad aangezien dit 

een bijzonder jaar was. De post onvoorzien is significant opgehoogd aangezien de exacte invulling van 

de activiteiten nog kan variëren in verband met corona maatregelen. 

De overblijf inkomsten en uitgaven 2019-2020 zijn bijna exact in balans. Er is iets meer binnen 

gekomen door nagekomen betalingen uit 2018-2019. Voor 2021 zijn kosten en uitgaven geschat op 

een half jaar aangezien er sowieso een continurooster gehanteerd wordt tot 2021. 

 

Kascontrole 

De kascontrole heeft in het najaar van 2019 akkoord gegeven voor de boeken 2018-2019. Daarbij ook 

enkele aanbevelingen gedaan aan de AV in het algemeen en de penningmeester in het bijzonder t.a.v. 

de financiën. Deze zijn allen onverwijld toegepast. O.a de kasstromen van de overblijf zijn inzichtelijk 

gemaakt, contante kasstromen worden gemeden en alle uitgaven worden onderbouwd en inzichtelijk 

gepresenteerd. De penningmeester kan op afspraak te allen tijde inzage geven voor geïnteresseerde 

ouders over de huidige stand van financiële zaken. Kascontrole 2019 – 2020 is geplant in oktober 

2020. 

 

Ouderbijdrage 

In samenspraak met het team, de MR en de AV is ervoor gekozen om de vrijwillige ouderbijdrage voor 

2020-2021 te laten als deze nu is, 54 euro per kind per jaar. Financieel is de AV daarmee in balans 

maar kan geen buffer opbouwen indien de uitgaven op dezelfde voet blijven. Wel zou het daarom 

goed zijn om na te denken over alternatieve bronnen van inkomsten om bestaande reserves ten 

gunste van komende investeringen te kunnen aanvullen. Te denken valt aan inzamelingsacties en 

“ondernemingslessen” evenals verhuur en (reclame vrije) sponsoring. Er kan nog duidelijk vermeld 

worden dat de vrijwillige bijdrage ook – vrijwillig — meer mag zijn indien ouders dat willen. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

School en de AV organiseren veel activiteiten waarbij een beroep gedaan wordt op de ouders. We 

hebben elkaar nodig om die activiteiten te kunnen uitvoeren. Gelukkig is de bereidheid onder de ouders 

om te helpen op school, groot. Op welke manier dan ook. Vervoer, klussen, sporten, verkeer, tuin, 

luizencontrole, overblijf, schoolreisjes/kamp en allerlei allerhande bezigheden. Wij willen eenieder dan 



ook zeer bedanken voor zijn/haar hulp en inzet het afgelopen jaar. Wij hopen ook komend schooljaar 

weer een beroep op u te mogen doen.  

Als betalende ouder bent u lid van de AV. De ouderbijdrage komt al deze activiteiten ten goede. 

Daarom heeft u ook zeggenschap over hoe we dit geld besteden en wat we doen. Wij als AV leggen 

verantwoording af aan de ouders over wat wij per schooljaar organiseren en uitgeven. Mocht u dus 

naar aanleiding van dit verslag, of op enig ander moment gedurende het jaar vragen, klachten of 

opmerkingen hebben, dan vernemen wij dit graag.   

  

Heleen van Veenendaal, voorzitter   

Sytse Thesingh, penningmeester 

Linda Havelaar en Charlotte van Noorlo, secretaris    

Anita Dubbeldam, Tineke Geerts en Varsha Woets, algemeen lid 

September, 2020 

 


